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O porquê e o para quê de um seminário sobre 
formação pedagógica de preceptores

Situando o Projeto

Desde a década de 1980, com a criação do SUS e sua responsabilidade de ordenar 
a formação dos recursos humanos na área da saúde, muitas foram as discussões e diversas 
as estratégias implementadas que tinham por objetivo formar profi ssionais de saúde com 
competência para atuar nos diferentes níveis de atenção à saúde, embora mais recentemente 
venha sendo dada ênfase à rede básica:

Há uma recomendação curricular genérica de que a formação mé-
dica busque uma variação de cenários para o ensino prático. Na 
mesma linha recomenda-se a inserção precoce do aluno em ativida-
des práticas. Além disso, se na rede básica se espera sejam resolvidos 
80% dos problemas de saúde da população, se aceitamos que as 
intervenções no território são de grande complexidade, e se ain-
da acrescentamos a isso que grande parte da população brasileira 
vive na pobreza, teremos claras evidências técnicas e éticas de que 
nossas escolas médicas devem formar um profi ssional competen-
te para intervir nessa realidade. Nesse sentido, a rede básica é um 
campo de práticas potencial e necessário, no qual os vários cursos 
de formação de profi ssionais de saúde deverão inserir seus alunos. 
(Campos, 2005)

Entretanto, a inserção dos alunos de graduação na rede de saúde, inclusive no nível 
terciário, traz para o debate algumas questões de ordem pedagógica, na medida em que 
pressupõe um trabalho de mediação entre teoria e prática a ser realizado por docentes das 
instituições formadoras e, também, pelos trabalhadores das unidades de saúde que atuam 
como preceptores desses alunos. Isso, aliás, nos remete aos sérios problemas vividos por esses 
trabalhadores no que concerne às políticas de pessoal, às condições de precarização vividas 
no ambiente de trabalho e à inexistência de oportunidades para a educação continuada, 
entre outras.

A maioria dos profi ssionais da rede não encontra apoio institucional ou oferta de 
oportunidades de acesso a cursos de formação especializada em saúde da família, em saúde 
coletiva ou, mesmo, para o exercício de uma clínica ampliada de cunho generalista, conforme 
as prioridades estabelecidas para o setor. É sabido, porém, que a efetiva prestação de serviços 
de saúde não se faz possível sem uma força de trabalho que seja quantitativamente sufi ciente, 



6

possua uma relevante combinação de habilidades, seja capacitada de maneira adequada, seja 
distribuída de forma equitativa, para garantir a acessibilidade dos serviços àqueles que mais 
precisam deles; e, por fi m, que assegure um ambiente institucional capaz de fortalecer e de 
sustentar práticas de boa qualidade.

O cenário nacional aponta uma série de desafi os tanto no que se refere às questões da 
gestão do trabalho em saúde quanto à formação dos trabalhadores para o setor. No campo 
da gestão, já se acumulam, ao longo dos anos, grandes difi culdades − com destaque para 
a baixa remuneração e motivação das equipes, as precárias condições de infraestrutura e a 
sobrecarga de trabalho. Somam-se a estes outros desafi os situados no campo da educação, 
mas que se mostram evidentes no exato momento em que o egresso dos cursos de graduação 
dá início às atividades profi ssionais no contexto do SUS. Assim, na agenda nacional, 
observam-se diversifi cadas iniciativas que buscam confl uir esforços para superar os desafi os 
relativos a esses dois campos – saúde e educação.

Apesar de vários esforços, a geração de conhecimento no campo da saúde e a 
formação de seus profi ssionais (educação formal e continuada) ainda são consideradas 
atividades isoladas. Por um lado, as práticas educativas raramente privilegiam um enfoque 
que possibilite aos grupos de estudantes e aos profi ssionais a oportunidade de vivenciar 
ativamente a aprendizagem como construção de conhecimento por meio da refl exão sobre 
suas próprias experiências e a participação ativa em estudos, investigações e foros de debate 
(ROSCHKE & BRITO, 2002). Por outro lado, a disseminação de novos conhecimentos 
científi cos está pouco orientada para a prática profi ssional, havendo, inclusive, um longo 
período de defasagem entre sua produção e difusão, e a sua integração à prática dos serviços 
de saúde. É fundamental, portanto, que sejamos capazes de vencer esses e os mais atuais 
desafi os do processo de educação permanente na área da saúde.

Acrescenta-se aqui a questão do recente envolvimento dos profi ssionais trabalhadores 
do SUS com atividades de supervisão/orientação de estudantes de graduação da área da 
saúde. Esse envolvimento – nomeado preceptoria – não só é recente, quanto coloca em 
exigência o acréscimo de uma formação/aculturação pedagógica para além das funções 
técnicas que lhe são atribuídas. Vale lembrar o importante papel que os preceptores 
desempenham na formação dos profi ssionais de saúde, seja pelo exemplo prático de suas 
ações no serviço, seja pela supervisão/orientação dedicada aos alunos, aos especializandos e 
aos residentes em estágio nas unidades de saúde.

Propor um modelo de formação pedagógica para expressivo número de profi ssionais-
preceptores na área de Saúde – desafi o ao qual nos submetemos desde abril de 2007 – 
requer considerar: a natureza das condições, dos processos de trabalho e da especifi cidade 
do conhecimento dos preceptores; a ausência de espaço para problematizar as relações dos 
preceptores com os acadêmicos; e os múltiplos papéis que esses profi ssionais desempenham 
simultaneamente no cotidiano. Cabe ainda lembrar que o preceptor estará mais incentivado 
a fazer um trabalho com empenho e competência se o órgão gestor assumir sua capacitação 
como uma decisão política a incluir no programa institucional.

Neste sentido, a proposta de formação/capacitação pedagógica de preceptores dos 
Internatos reafi rma o compromisso público da universidade com a saúde do conjunto da 
população brasileira e aprofunda os vínculos entre educação, saúde e sociedade.
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Razão do Seminário

Em âmbito nacional, assiste-se à preocupação e a um movimento dirigidos à 
formação pedagógica daqueles que são mais diretamente responsáveis pela formação 
prática dos estudantes de medicina à beira do leito e ao mesmo tempo, pelo cuidado e pelos 
procedimentos terapêuticos de pacientes internados nos hospitais, universitários e da rede 
de saúde em geral: os preceptores.

Eventos e artigos em periódicos abrem espaço para discutir essa questão; solicitações 
de outras instituições de ensino superior para replicar o modelo de formação adotado na 
UFRJ têm sido constantes; a procura interna, espontânea, de matrícula no curso oferecido 
pelo Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde - NUTES é intensa.

No Congresso Brasileiro de Educação Médica, o mais importante evento sobre 
educação médica do país, a preceptoria, a capacitação do preceptor e as suas correspondentes 
tarefas e responsabilidades na formação médica são motivo de discussão e de apresentação 
de trabalhos, que corresponderam a quase 5% dos estudos no ano de 2007, a 10% em 2008, 
e a 6% em 2009, dentre todos os que foram apresentados por instituições de ensino de 
dezenove estados brasileiros.

Os termos preceptor/preceptoria foram citados em 176 trabalhos: 34 deles em 
2007; 68, em 2008; e 74, em 2009. A preceptoria é discutida em 84% dos eixos temáticos 
dos Congressos, deixando de ser citada apenas nos eixos: Gestão da Escola Médica e dos 
Hospitais Universitários, Ética e Extensão Universitária. Os trabalhos descrevem, em sua 
maior parte, o relato de experiências na implantação do estágio prático em programas de 
saúde da família e em outras especialidades sob a coordenação de preceptores, e levantam os 
problemas e desafi os dessa prática. A formação e a capacitação de preceptores estão incluídos 
em 2 estudos, em 2008, e em 4, no ano de 2009.

Em busca sem qualquer tipo de fi ltro no portal Medline, usando como descritores 
as palavras Preceptor e Medicina no intervalo de 1997 a 2008, encontramos 101 artigos 
que, distribuídos pelo ano de publicação, revelam progressivo aumento na produção sobre 
o tema, em especial entre os anos de 2002 a 2007. Esses artigos confi rmam os números 
do evento ABEM no que diz respeito à orientação do que se publica sobre o preceptor e a 
preceptoria: somente uma pequena parcela está voltada para a formação pedagógica.

A experiência da UFRJ, apoiada pelo CNPq, é inédita no país, e a proposta de formação 
foi construída por um grupo piloto que contava oito preceptores e a equipe de pesquisadores 
do NUTES, da Faculdade de Medicina e do Instituto de Puericultura e Pediatria Martagão 
Gesteira. Com base na metodologia da problematização e na aprendizagem baseada em 
problema, que implicam busca ativa de publicações, o desenvolvimento do curso indicou 
ter encontrado restrições na literatura específi ca sobre formação pedagógica em preceptoria.

Neste cenário, propusemos a realização de um seminário que congregasse importantes 
pensadores dos campos da educação e da saúde com propostas de sustentação teórica e de 
indicadores para refl exão sobre as práticas de interação dos preceptores com seus diferentes 
públicos assistidos: internos, residentes, especializandos e usuários do sistema de saúde.

Desse seminário e dos papers dos palestrantes nasce esta publicação, pretendendo 
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que se torne referência para projetos que intencionem promover a formação pedagógica de 
preceptores e, com isso, contribuam para fortalecer o campo da educação em saúde.

O programa constou de quatro mesas, assim compostas:
Mesa 1 – As identidades do preceptor: assistência, ensino, orientação
Palestrantes: Claude Dubar – Laura Feuerwerker – Sergio Rego
Moderador: José Henrique Figueiredo
Mesa 2 – Formação pedagógica de preceptores dos estudantes da área da saúde
Palestrantes: João José Neves Marins – Adriana Mohr – Paula Cerqueira
Moderador: Carlos Alberto Guimarães
Mesa 3 – Processo de trabalho e gestão institucional em saúde: o lugar da preceptoria
Palestrantes: Antonio Ledo – Cláudio Bertolli 
Moderadora: Ana Lúcia Ferreira 
Mesa 4 – O trabalho no campo da saúde
Palestrantes: Vanilda Paiva – Emerson Merhy - Isabel Brasil
Moderador: Leonam Martins

Os textos aqui publicados foram autorizados e revistos pelos autores e por uma 
revisora, Eliana Granja, e refl etem os diferentes olhares com os quais podemos pensar e 
agir no campo da preceptoria. O mestrando do NUTES Guilherme Torres Corrêa fez uma 
leitura do conjunto da obra para defi nir a ordem dos textos e o que cada um apresenta de 
essencial.

Paula Cerqueira apresenta um histórico do curso de formação pedagógica de 
preceptores do internato médico do HU/UFRJ, realizado pelo NUTES, e descreve como 
essa experiência trouxe um novo pensar sobre quem é e qual o papel do preceptor, em um 
contexto de encontros entre preceptores, estudantes, usuários e outros profi ssionais. 

Isabel Brasil procura entender o trabalho e a educação em saúde no contexto de uma 
sociedade capitalista, e de que modo as contradições dentro desse sistema difi cultam um 
compromisso ético, político, público e social com o ser humano e a própria sociedade.

Emerson Merhy procura trazer um olhar cartográfi co dos trabalhos em saúde e 
educação, que são dependentes dos modos e das maneiras de agir do trabalho vivo em ato 
de cada um e de todos os sujeitos nos seus encontros, produzindo modos de viver nessa 
intercessão.  

Laura Feuerwerker, com base nas singularidades do trabalho e aprendizagem em 
saúde, apresenta uma possibilidade de construção de identidades do preceptor, construção 
que, em suas diferentes confi gurações, não se dá sem tensão, refl exão e complexidade, 
inerentes ao próprio agir do preceptor. 
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João Marins apresenta os principais desafi os do modelo atual de formação profi ssional 
em saúde, modelo no qual os preceptores são formados, problematizando, entre outras 
coisas, as metodologias e os cenários de aprendizagem e práticas. 

Vanilda Paiva, tomando as transformações na educação brasileira como pano de 
fundo, aponta incoerências em alguns discursos dominantes sobre mudanças pedagógicas e 
também apresenta novos desafi os educacionais, e de que modo isso problematiza a atuação 
dos preceptores. 

Adriana Mohr, compreendendo o preceptor como um educador, defende a 
importância da formação pedagógica de profi ssionais da saúde e, para tanto, toma como 
referencial de comparação a formação de professores para o ensino de ciências. 

Claude Dubar traça um histórico da formação de médicos generalistas na França, 
apontando a importância da relação entre o preceptor (tutor) e o estagiário e a refl exividade 
em relação à prática, particularmente às situações concretas de vida do paciente como ser 
social. 

Cláudio Bertolli e Ana Talamoni discutem a humanização dos serviços médicos-
assistenciais prestados à população e sua implicação no trabalho dos preceptores, e descrevem 
a importância da historicidade das relações entre os profi ssionais de saúde e os pacientes. 

Antonio Ledo, entendendo que o preceptor deve estar “formado” para formar e que 
a instituição deve ter uma política defi nida para formar, avaliar e monitorar suas ações, 
discute a preceptoria sob a ótica da gestão institucional e do processo de trabalho.

Sérgio Rego, afi rmando que todo processo educativo deve comportar uma formação 
moral e ética, questiona a atuação do preceptor, problematizando, entre outros pontos, a 
realidade social para qual os profi ssionais de saúde têm sido formados e a coerência entre o 
que se pensa como certo e o que se faz de fato.  

Finalmente, a equipe do Laboratório de Currículo e Ensino do NUTES, responsável 
pela realização do seminário, descreve o processo de construção e de implementação da 
proposta de formação pedagógica dos preceptores realizado na UFRJ.

Cabe, ainda, uma referência especial aos moderadores das mesas, José Henrique 
Figueiredo, Ana Lucia Ferreira, Carlos Alberto Guimarães e Leonam Martins, médicos-
preceptores do complexo hospitalar da UFRJ que, entre outros, se destacaram nas turmas 
que concluíram a formação pedagógica e contribuíram, com sua experiência, para enriquecer 
a proposta do curso.
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Da educação continuada à educação permanente: 
a construção do modelo de formação pedagógica 

para preceptores de Internato Médico

Dilva Martins Monteiro  *

Elizabeth M. Teixeira Leher **

Victoria Maria Brant Ribeiro***

Como integrantes do Laboratório de Currículo e Ensino (LCE) do Núcleo de 
Tecnologia Educacional para a Saúde (NUTES) da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), estamos diretamente envolvidos com a formação médica pela via da formação dos 
formadores.

O NUTES é um órgão suplementar do Centro de Ciências da Saúde que, além do 
Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e Saúde, tem sob sua responsabilidade 
a formação pedagógica de mestrandos da área da saúde. Com base nesta experiência, desde 
2007, vinhamos desenvolvendo a Formação Pedagógica de Preceptores do Internato Médico: 
a preceptoria do internato em questão, um projeto de pesquisa e de intervenção apoiado pelo 
CNPq, cujos alcances e desdobramentos resultaram em diversos trabalhos apresentados 
em eventos científi cos, que nos autorizam, incentivam e impulsionam na direção de sua 
continuidade.

Há hoje uma crescente preocupação relativa à prática de preceptoria.1 Discutem-
se em todo o país as difi culdades e os impasses vividos pelos profi ssionais que atuam na 
preceptoria dos estudantes de medicina e que são diretamente responsáveis pela formação 
prática desses estudantes.

Foi então que, movidos por essa preocupação e calcados na experiência de formação 
pedagógica dos mestrandos, propusemos o projeto que se organiza em dois eixos de trabalho: a 
pesquisa e a intervenção na formação médica, pela via da capacitação pedagógica de preceptores.

*  Mestra em Tecnologia nas Ciências da Saúde, Técnica do Laboratório de Currículo e Ensino do NUTES. 
Tutora do curso de aperfeiçoamento “Formação pedagógica dos formadores dos profi ssionais da saúde: a 
preceptoria dos Internatos em questão”- LCE/NUTES.

** Doutora em Educação, Técnica do Laboratório de Currículo e Ensino do NUTES. Tutora do curso de aperfei-
çoamento “Formação pedagógica dos formadores dos profi ssionais da saúde: a preceptoria dos Internatos em 
questão”- LCE/NUTES

*** Doutora em Educação, Professora Associada do Laboratório de Currículo e Ensino do NUTES. Coordenado-
ra do curso de aperfeiçoamento “Formação pedagógica dos formadores dos profi ssionais da saúde: a precep-
toria dos Internatos em questão”- LCE/NUTES. 

1  Este tema também tem sido discutido em fóruns científi cos na área da saúde. Ver Missaka e Ribeiro (2009), 
que descrevem e analisam o estado da arte da preceptoria na formação médica a partir de trabalhos apresen-
tados no Congresso Brasileiro de Educação Médica nos anos de 2007 e 2008.
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Da investigação em curso, o que se pode adiantar é que dispomos, atualmente, em 
nossa universidade, de um banco de dados2 que, se não nos permite ainda identifi car quantos 
e quem são todos os preceptores do país, ao menos já nos dá condição de conhecer, com base 
na amostragem que o grupo de preceptores da UFRJ representa, qual o perfi l dos preceptores 
envolvidos na formação médica no âmbito das universidades e dos serviços de saúde.

Conforme expusemos na “conversa em três tempos” da matéria aqui apresentada por 
Paula Cerqueira, e correndo o risco da repetição de alguns pontos, julgamos ser possível 
acrescentar aspectos referentes ao modelo de formação pedagógica concebido para os 
preceptores de internato, os quais talvez ajudem os leitores a compreender de onde vem o 
êxito da experiência.

Este texto resulta de uma retrospectiva que hoje fazemos do que signifi cou para a 
equipe do LCE/NUTES/UFRJ viver esse processo de construção de um modelo de formação 
pedagógica para preceptores de internato médico. Então, em um primeiro momento, sua 
construção aborda a elaboração do modelo propriamente dito; em um segundo momento, 
a dos eixos estruturantes do curso e; no terceiro e último momento, uma refl exão acerca do 
que vivemos e aprendemos na vivência do processo.

A construção do modelo de formação

Como afi rmamos, se, por um lado, a proposta de oferecimento de formação 
pedagógica para os preceptores se apoiava na experiência de décadas de formação pedagógica 
de mestrandos da saúde, de outro, demandava construir um modelo que levasse em conta 
as características desta prática, que é paradoxalmente singular na pluralidade de suas ações, 
ou, se preferirmos, plural na sua singularidade.

Acreditávamos que os próprios envolvidos nos indicariam os nós críticos da prática, os 
pontos sentidos como “lacunas de formação”, os interesses mais práticos e imediatos; enfi m, 
foram esses os pontos que nos aproximaram dos oito preceptores indicados3 para nos ajudarem 
na concepção do modelo de formação, os quais seriam nossos colaboradores no projeto.

O primeiro ano do projeto foi marcado por intensas discussões sobre o exercício 
da preceptoria, e, no decorrer do período, em que avançamos e recuamos diversas vezes, 
conseguimos construir uma proposta de formação pedagógica, que, de certa forma, refl etia 
todo o processo vivido pelo grupo.

Considerando que a função do preceptor é orientar o interno nas atividades práticas 
e nos diferentes cenários de aprendizagem, o trabalho de preceptoria pressupõe que o 
profi ssional detenha o domínio de algumas habilidades e competências que podem ser 
agrupadas em quatro grandes blocos de saberes, preconizados nas Diretrizes Curriculares 

2 Criamos um banco de dados que vem sendo alimentado com informações coletadas nas unidades hospitalares 
da UFRJ: Hospital Universitário Clementino Fraga Filho (HU) e Instituto de Puericultura e Pediatria Marta-
gão Gesteira (IPPMG). A ideia é ampliar a coleta de dados, com vistas a obter uma cartografi a do preceptor, 
que será disponibilizada ao público, tão logo esteja concluída.

3  Foram indicados oito preceptores das unidades hospitalares (HU e IPPMG) para participarem do projeto 
desde a construção do modelo de formação.
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Nacionais (DCN) para os cursos de graduação, formalizadas na Resolução CNE/CES 
Nº4/2001, documento que orienta os cursos de graduação em Medicina: saber-conhecer, 
saber-fazer, saber-ser e saber-conviver. Este mesmo documento defi ne o perfi l do egresso do 
curso médico como:

(...) Um profi ssional com formação generalista, humanista, crítica e 
refl exiva, capacitado a atuar pautado em princípios éticos, no pro-
cesso saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações 
de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, na 
perspectiva da integralidade da assistência, com senso de responsa-
bilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor de 
saúde integral do ser humano. (Resolução CNE/CES Nº4/2001)

A proposição desse novo perfi l do médico, defendido nas DCN, se opõe radicalmente 
ao modelo de formação vigente desde o início do século XX, que era marcado pela formação 
cada vez mais especializada, desenvolvida, de forma geral, em cenário hospitalocêntrico e, 
por esta razão, bastante distanciada das necessidades básicas de saúde.

O que se observa é que os preceptores não têm clareza de seu papel no tocante aos 
objetivos a serem alcançados pelos internos nas atividades práticas e desconhecem, também, 
a organização do curso médico. Esse desconhecimento faz com que os conteúdos sejam 
determinados por aquilo que pode emergir da evolução clínica dos pacientes assistidos em 
cada cenário, não levando em conta quais os conhecimentos prévios dos alunos, tampouco 
as oportunidades dos internos para desenvolverem as habilidades e/ou competências básicas 
ao exercício profi ssional.

Quanto aos métodos de ensino e de avaliação, os preceptores do internato médico da 
UFRJ denunciam que esse fazer se dá de maneira bastante intuitiva. Alguns assumem reproduzir 
a experiência vivida em sua própria formação, enquanto outros – embora conhecedores de 
diversos métodos e técnicas - reconhecem que sua prática é bastante atravessada pelo modelo 
tradicional de ensino por eles vivido. Isto torna evidente que não só é importante conhecer as 
diferentes concepções de educação, quanto se apropriar dessas ferramentas.

Acredita-se que uma refl exão acerca do processo do trabalho médico e sobre a prática de 
preceptoria favoreça a compreensão quanto a esse contexto de trabalho - que é ininterruptamente 
tensionado por diversas forças, oriundas de diferentes instâncias (escola/hospital/sociedade) 
e mediadas por múltiplos atores (alunos/gestores/equipe/paciente/família) - mas também, 
e principalmente, poderá levar os preceptores a se darem conta do seu importante papel na 
formação dos alunos, bem como dos limites e possibilidades dessa prática.

O preceptor lida em sua prática assistencial com alunos de internato, mas também 
com alunos de fases mais iniciais do curso, com residentes e, em alguns serviços, com 
pós-graduandos. Há, de fato, superlotação de internos nos setores de prática médica, que, 
somados aos demais, formam um grupo heterogêneo, cujos componentes têm diferentes 
interesses, bem como diferentes são suas bagagens teóricas e as habilidades já adquiridas 
ou por serem desenvolvidas. Além disso, é preciso considerar a baixa participação dos 
preceptores na contratualização das atividades dos estudantes nas enfermarias (tempo de 
dedicação, distribuição alunos/preceptor entre outras).
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Então, conhecer e dominar esses temas ou assuntos pode ajudar a superar o 
atual estágio em que o trabalho do preceptor fi ca bastante à mercê de aspectos como: a 
especifi cidade do trabalho que é desenvolvido em cada um dos cenários (da especialidade e 
do nível de atenção) e as características dos atores envolvidos (perfi l do preceptor e interesses 
dos alunos).

No que concerne à avaliação de alunos, observavam-se evidentes difi culdades nesse 
processo. Uma delas, mais inicialmente criticada pelos preceptores, referia-se à sua total falta 
de ingerência sobre o processo de avaliação. A prática avaliativa restringia-se, em alguns 
serviços, ao preenchimento de um formulário trazido em punho pelo próprio aluno, em que 
ele era avaliado quanto a aspectos como pontualidade e frequência. Já em outros serviços, 
em que a avaliação consistia em prova prática, ela costumava ser aplicada por um preceptor 
diferente daquele que acompanhou o aluno ao longo de determinado período naquele 
cenário de prática, o que fazia com que a avaliação consistisse em medida de desempenho 
bastante pontual e que não representava, necessariamente, o desenvolvimento do aluno. 
Enfi m, havia relatos de insatisfação de toda ordem acerca do processo de avaliação, a 
respeito do qual se observava uma construção discursiva pautada na queixa e na alienação.

Quanto à competência do saber-fazer, nossos colaboradores referem-se àquelas 
ações intencionalmente realizadas por eles, no que se refere à orientação dos alunos nas 
ações assistenciais. O preceptor, ao mesmo tempo em que presta assistência aos usuários do 
serviço, precisa estar atento às oportunidades educativas que a assistência oferece.

Acreditamos ser possível afi rmar que é como se o preceptor “realizasse o raciocínio 
clínico em voz alta”, ou seja, quando ele assiste ao paciente e é, nesse mesmo instante, 
assistido por alunos, o ideal é que o faça de modo a permitir que os estudantes consigam, de 
certa forma, acompanhar o raciocínio do médico quanto: à coleta de dados na anamnese; 
ao que é buscado no exame físico; às hipóteses diagnósticas e consequente investigação 
clínica etc. Importante é que ele incentive a participação dos estudantes, seja pela realização 
da evolução clínica, seja propondo a apresentação dos casos clínicos nos rounds ou, mesmo, 
acompanhando pacientes na realização dos exames. Enfi m, há diversas possibilidades 
para criar compromisso e estimular a participação dos alunos, e isso vai depender, entre 
outros aspectos, da especifi cidade do cenário. Mas é certo que, com atribuições melhor 
defi nidas, são criadas mais oportunidades de desenvolver no aluno o compromisso com o 
cuidado dos pacientes, comportamento fundamental quando se quer trabalhar a questão da 
responsabilidade compartilhada.

O perfi l do médico defendido nas DCN serve como importante impulso para a 
disseminação de ideias e de práticas inovadoras na metodologia do ensino médico. Atualmente 
já se identifi cam diversas estratégias em uso, dentre elas a adoção de metodologias ativas 
de aprendizagem, que se distanciam radicalmente do ensino tradicional (da transmissão de 
conteúdos) e se orientam mais pela lógica do “aprender a aprender” e acabam por resultar 
na chamada “aprendizagem signifi cativa”.

Por fi m, é desejável que o preceptor esteja apto a planejar estratégias capazes de 
permitir aos estudantes: articular conteúdos teóricos com a prática, superar lacunas do 
conhecimento, assumir responsabilidade com o serviço e comprometer-se com o paciente.

No que diz respeito à competência do saber-ser, hoje, após vivermos a experiência de 
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capacitar pedagogicamente mais de setenta preceptores do complexo hospitalar da UFRJ, 
podemos afi rmar que a eles não se aplica a função de ensinar conteúdos no sentido mais 
tradicional do ensino, como transmissão. A principal função do preceptor é, segundo Botti 
(2008), ensinar a clinicar, ou seja, auxiliar o aluno no desenvolvimento da habilidade 
prática e para isto, ao preceptor é reservado o lugar nada cômodo de ativador. A esta função 
acrescenta-se a de estimular/encorajar mais do que ajudar ou facilitar seus estudantes no 
desenvolvimento das atividades, para o qual é necessário, ao redor, um ambiente acolhedor. 
Sua relação com os internos deve permitir que eles expressem livremente suas opiniões. 
Internos devem se sentir à vontade para realizar perguntas que esclareçam suas dúvidas, 
pois sabemos que eventuais situações de ansiedade podem prejudicar as possibilidades de 
aprendizagem.

Nesse ponto é importante admitir e assumir junto aos estudantes que o fato de estar 
ali na condição de preceptor não signifi ca que ele detenha todo o saber. É preciso admitir 
suas próprias lacunas de conhecimento e, ao mesmo tempo, mostrar-se disposto a participar 
do processo de aprendizagem dos e com os alunos.

Não se pode ignorar também o fato de que o preceptor serve de exemplo de conduta 
profi ssional para seus alunos. O preceptor atua como exemplo de conduta técnica e 
eticamente correta para os internos, sendo, com frequência, tomado como uma espécie de 
“mentor” pelos internos sob sua responsabilidade. Nesse sentido, tudo que faz o preceptor 
relativamente aos pacientes sob seus cuidados está sendo tomado como exemplo para os 
estudantes em formação que o acompanham. Preservar, portanto, a adequada relação 
médico-paciente constitui um dos temas mais centrais do aprendizado prático. E o preceptor 
precisa estar bastante atento para evitar que a atenção voltada para o “momento educativo” 
prejudique a relação médico-paciente.

Por último, mas não menos importante, é preciso destacar as competências que se 
ligam ao “saber-conviver”, traduzidas em condutas comumente encontradas em qualquer 
livro ou revista voltados para as relações educativas, e que, por serem básicas e elementares, 
causam espanto ao serem elencadas por nossos colaboradores como necessárias para serem 
resgatadas. Eles asseveram a importância de: 1. elogiar os internos sempre que trouxerem 
contribuições importantes na abordagem dos casos clínicos; 2. facilitar a interação dos e com 
os internos, evitando demonstrações de domínio absoluto do assunto durante a discussão; 
3. intervir na discussão, realizando questionamentos apropriados com a fi nalidade de 
aprofundar ou re-orientar o raciocínio dos componentes do grupo; e 4. proporcionar 
oportunidades em que os internos testemunhem que o ‘cuidado em saúde’ é desenvolvido 
pelo conjunto dos profi ssionais da equipe. Em síntese, essas seriam as competências 
relacionadas ao ‘saber conviver’ e que, somadas àquelas outras relativas ao conhecer, ao 
fazer e ao ser, conformam uma espécie de “perfi l” bastante condizente com o que se poderia 
nomear o “bom preceptor”.

Esse perfi l foi, inclusive, confi rmado por estudo4 desenvolvido junto aos alunos do 
curso médico, os quais apontam o compromisso com a aprendizagem dos estudantes e 

4 Carbone, T.R.J.; Monteiro, D.M.; Leher, E.M.T; Cerqueira Gomes, M.P.; Brant Ribeiro, V.M. Formação Peda-
gógica de Preceptores: uma experiência em processo. Trabalho apresentado no 47º Congresso Brasileiro de 
Educação Médica. Mimeo, 2009.
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o domínio teórico como requisitos fundamentais ao exercício da preceptoria. Estes são, 
também, os requisitos mais valorizados pelos preceptores. Nesse estudo, em que foram 
entrevistados cento e sete preceptores e oitenta alunos de internato da UFRJ, há concordâncias 
entre os dois grupos no tocante à quase totalidade dos quesitos, e muitos deles se referem 
às características ou atributos de ordem pessoal, tais como empatia, comunicação etc. De 
modo geral, o que se conclui é que alunos e preceptores concordam em todos os aspectos, 
com exceção da importância dada às discussões sobre os casos clínicos, tão cara e relevante 
aos preceptores, mas que não encontra correspondência no segmento dos alunos.

Nesse mesmo estudo, questionava-se a origem da conhecida insatisfação de preceptores 
e de alunos sobre a prática de preceptoria do internato médico. E, desde então, vinhamos 
tentando identifi cá-la: seria decorrente da estrutura do serviço, do despreparo profi ssional 
para exercer a preceptoria, ou haveria alguma diferença quanto à natureza do conhecimento 
a que cada segmento se refere? Esse mal-estar vem sendo intensa e incessantemente discutido 
desde a construção do projeto e nos fornece importantes elementos que nos ajudam a refl etir 
sobre o curso médico.

É recorrente o mal-estar sentido pelos preceptores no que se refere à falta de interesse 
de boa parte dos alunos nas atividades práticas. Os internos justifi cam sua ausência ou 
“permanência apressada” nas enfermarias e ambulatórios em razão da necessidade de 
participar de cursos teóricos que correm paralelos à graduação. Todos sabemos que a 
preocupação do interno com a proximidade das provas de acesso às Residências Médicas 
parece constituir a principal força que faz diminuir o peso e a importância do internato 
como fase fi nal do curso, quando a experiência prática deveria ser adquirida para o ingresso 
no mundo do trabalho. Mas essa é outra questão.

Os eixos estruturantes: educação, trabalho, saúde

O modelo de formação pedagógica se organiza em torno desses três eixos, de acordo 
com os quais procuramos trabalhar com os preceptores as competências defi nidas durante 
todo esse processo de construção.

Em cada um desses módulos, as atividades foram iniciadas com apresentação e 
discussão de uma situação-problema, sempre referida aos processos cotidianos de trabalho em 
saúde, da qual foram elaboradas as questões orientadoras de aprendizagem que nortearam a 
busca ativa de textos acadêmicos pelos preceptores. Desde então, em um primeiro momento, 
a interlocução ocorreu em cada grupo (por volta de dez preceptores e uma tutora). Com base 
nas leituras e nas discussões coletivas empreendidas no fórum da plataforma Constructore,5 o 
próprio processo de trabalho e a função da preceptoria foram objetos de refl exão.

Essa etapa também deu subsídios para a elaboração das sínteses individuais 
que compuseram o portfólio de cada preceptor. Por meio dessa ferramenta foi possível 
acompanhar não apenas o registro de suas produções, mas, sobretudo, as facilidades e os 

5  A plataforma Constructore, ferramenta interativa produzida pelo NUTES, de fácil implementação ou edição 
de conteúdos das grandes áreas de realização do Internato (Clínica Médica, Cirurgia, Pediatria e Ginecologia 
e Obstetrícia), oferece a oportunidade de os professores construírem atividades educativas semipresenciais e 
à distância.
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obstáculos encontrados, facilitando o aperfeiçoamento do processo de ensino-aprendizagem. 
A singularidade do portfólio é proporcionar ao estudante a possibilidade de refl exão sobre 
seu próprio aprendizado, avaliá-lo e reorganizar o próprio processo de construção de 
conhecimento (ALVES, 2002).

Como fechamento de cada módulo houve a construção coletiva da síntese fi nal do 
grupo. A análise das sínteses coletivas dos três módulos, referente às quatro turmas que 
já fi zeram o curso de formação pedagógica, evidencia refl exão, elaboração e apropriação 
progressiva dos conceitos e das práticas do campo da educação em saúde e do processo 
de trabalho, o que se confi rma nas proposições de mudanças para o funcionamento e a 
avaliação do Internato médico na UFRJ.

Acreditamos que privilegiar a refl exão sobre os processos de trabalho do preceptor 
promove, a um só tempo, a possibilidade de aprimoramento das atividades de ensino-
aprendizagem e da própria atividade assistencial, elementos inseparáveis do seu fazer. Está 
imbricada aí a defi nição de Educação Permanente em Saúde, processo que coloca no centro 
das questões o cotidiano do trabalho – ou da formação – em saúde “que se permeabiliza pelas 
relações concretas que operam realidades e que possibilita construir espaços coletivos para a 
refl exão e avaliação de sentido dos atos produzidos no cotidiano”. (CECCIM, 2005: 161)

O que vivemos e aprendemos nesse percurso?

Como exposto, iniciamos o projeto com a identifi cação dos nós críticos que demandavam 
intervenção. Desde o distanciamento entre professores e preceptores, passando pela ausência 
de diretrizes mínimas para o trabalho, até a difi culdade em sistematizar conteúdos e de 
defi nir objetivos educacionais, as difi culdades elencadas por nossos preceptores/colaboradores 
incluíam também: a pouca participação dos internos, a precária interação dos profi ssionais de 
saúde e até mesmo os mecanismos de avaliação dos alunos.

Foi um período de intensas discussões, com muitas idas e vindas, avanços e recuos 
que marcaram nossos encontros com a mais alta signifi cação. Não temos dúvidas de que 
constituiu um aprendizado para os dois lados: tanto para os preceptores envolvidos na 
construção do modelo de formação quanto para a equipe pedagógica que, por mais que 
acreditasse na importância desse diálogo e se mostrasse disposta a fazê-lo, teve inicialmente 
a certeza de que “tinha muito o que ensinar”. Afi nal, nossa proposta visava atendê-los em 
sua maior demanda: a formação pedagógica para o exercício da preceptoria. E de formação 
pedagógica, usando uma linguagem bem coloquial, tínhamos “muitos anos de estrada”. 
Então, isso nos dava a certeza do saber-fazer.

Essa certeza, no entanto, foi por diversas vezes desconstruída pelo próprio grupo que, 
aos poucos, nos mostrou que “suspender a programação prévia” e “perder um certo tempo” 
poderiam signifi car a garantia de alcance dos nossos objetivos. Então, passado esse período, 
temos condições de olhar para trás e perceber que o que fi zemos tinha, inicialmente, uma 
proposta interessante e bem intencionada, mas nem por isso escapava daquilo que se faz 
sob a denominação de educação continuada. Tínhamos, de certa forma, um diagnóstico já 
traçado daquilo que o grupo precisava, e nos dispusemos a suprir essa carência mediante a 
oferta desse curso de capacitação pedagógica.
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Foi interessante perceber que, ao longo do percurso de discussão de seu próprio 
“fazer”, inquietações foram verbalizadas, debatidas, questionadas, revistas, e, nesse 
movimento, algo já se modifi cava nesses sujeitos das ações. Muito do que foi trazido como 
“verdadeiros incômodos” dos e pelos preceptores, ao ser colocado em discussão, acabava 
resultando na percepção de ser possível efetuar mudanças, ainda que no micro-universo de 
suas práticas.

Tal processo levou a uma inquestionável tomada de responsabilidade por esses 
sujeitos. Perceber que têm autonomia em boa parte daquilo que praticam e que lhes é 
possível alterar o curso dessa história resultou na ressignifi cação de seu fazer. Em dado 
momento surgiu, inclusive, a preocupação quanto a encontrarem resistências à reorientação 
de suas práticas, já que se encontravam, então, “paramentados” e desejosos de implementar 
as novas estratégias de ensino, de aprendizagem e de avaliação que acabavam de aprender. 
Preocupação bastante legítima, considerando o quanto é difícil romper o modelo tradicional 
de ensino substituindo-o por outro que, por exemplo, problematize a prática médica. 

Hoje, fazendo essa retrospectiva, podemos afi rmar que vivemos esse processo de 
resistência ao novo no interior do próprio grupo de trabalho. Da análise dos avanços e recuos 
ocorridos no interior desse processo de construção, resultou uma importante conclusão que 
nos mostrou a possibilidade de superar obstáculos quando se tem a vontade política para 
transformar: vivemos, em ato, a experiência de integração da prática profi ssional com a 
produção de saber – uma integração que constitui o pilar de sustentação das propostas de 
Educação Permanente em Saúde (EPS).

Em razão da importância que foi ganhando esse ‘espaço-tempo’ – inicialmente criado 
para discutir a preceptoria e identifi car os principais “nós críticos” da prática com vistas à 
construção do modelo de formação – ,decidiu-se pela inclusão/manutenção de um espaço 
de refl exão sobre a prática na organização do curso que seria oferecido e que veio a dar o tom 
da educação permanente à proposta em desenvolvimento. Afi nal, como nos lembra Ceccim:

(...) aquilo que deve ser realmente central à Educação Permanen-
te em Saúde é sua porosidade à realidade mutável e mutante das 
ações e dos serviços de saúde; é sua ligação política com a formação 
de perfi s profi ssionais e de serviços, a introdução de mecanismos, 
espaços e temas que geram auto-análise, autogestão, implicação, 
mudança institucional, enfi m, pensamento (disruptura com insti-
tuídos, fórmulas ou modelos) e experimentação (em contexto, em 
afetividade – sendo afetado pela realidade/afecção). (CECCIM, 
2005:162)

Esse trecho nos parece capaz de traduzir o percurso vivido no interior deste nosso 
projeto. E hoje, após o oferecimento da quarta edição do curso, avaliamos que esta tenha 
sido uma das decisões mais acertadas, porque é essa refl exão sobre os problemas vividos 
na prática que vai criar a possibilidade de signifi cação das informações e dos conteúdos 
trabalhados durante o curso e que podemos caracterizar como um trabalho de Educação 
Permanente em Saúde, conceito que se refere, exatamente, à possibilidade dada pela 
aproximação entre a produção/disseminação do conhecimento e a prática profi ssional, de 
tal forma que um processo possa ser alimentado pelo outro.
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Isso, nos parece, representa o maior desafi o do processo de educação permanente na 
área da saúde, pois “a mudança do processo de formação depende da mudança da prática 
profi ssional que, por sua vez, depende da mudança do modelo de atenção e do papel dos 
vários sujeitos na produção da saúde” (FEUERWERKER et al., 2000:58). Não temos 
dúvidas de que seguir esse caminho é uma escolha nada cômoda, nada fácil, mas que pode 
fazer toda a diferença.

O acompanhamento da trajetória seguida pelos preceptores tem reforçado cada vez 
mais nossa certeza de que entre o discurso da impossibilidade e da impotência, que fi ca 
paralisado, aguardando mudanças macroestruturais, e os discursos de que nenhuma mudança 
é possível, há infi nitas possibilidades. Exemplo disso são as propostas viáveis e de excelente 
qualidade elaboradas pelos preceptores capacitados nestas primeiras turmas do curso, muitas 
delas já implementadas e com êxito, situadas no âmbito da ‘micropolítica’, da “resistência aos 
instituídos, resistência ao saber-poder-desejo hegemônico, disputa por outros modos de ser-
existir-agir, inventivos, criativos, em ato” (CECCIM & MERHY, 2009:533).
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Formação dos médicos generalistas:
transmissão e construção dos saberes profi ssionais

Claude Dubar*1

O título desta apresentação foi escolhido como homenagem a “Th e making of a 
physician” (A construção de um médico), célebre artigo do sociólogo Everett Hughes (1958), 
fundador da sociologia interacionista do trabalho, em Chicago, que diz respeito a como 
formar um bom médico. No começo dos anos de 1960, esse sociólogo fez uma pesquisa 
com seus colegas junto aos estudantes de Medicina, denominada “Boys in White”, na qual 
colocava em ação uma aproximação interacionista da formação médica.

Hughes defi nia a formação dos médicos como ‘socialização profi ssional’, e 
argumentava que estava fundada em dois mecanismos essenciais: a iniciação e a conversão. 
A iniciação, como entrada em novo grupo profi ssional e construção de nova identidade; a 
conversão, como passagem do mundo profano ao profi ssional e à nova cultura, quando os 
preceptores começam a falar nova linguagem. Essa cultura apoia-se em saberes profi ssionais 
– que são, ao mesmo tempo, aqueles transmitidos pelos formadores, mas também os 
conhecimentos antigos – e naqueles construídos pelos estudantes ao serem confrontados 
com os enfermos. Em enfoque contrário ao dos funcionalistas e ao de Merton (1957), que 
também realizaram pesquisa sobre estudantes de Medicina, Hughes colocava a própria 
atividade dos estudantes no centro de sua formação para a prática médica.

Considerando o tema do seminário, falamos do exemplo francês a partir de duas 
pesquisas que foram desenvolvidas com vinte e cinco anos de intervalo, de acordo com o 
aproach interacionista. Pensamos que, com elas, poderemos aprender acerca da maneira de 
formar bons generalistas e profi ssionais de saúde competentes.

Sistema tradicional francês: debilidade da formação dos 
generalistas

A partir da abrangente reforma de 1960, a formação médica na França passou a ser 
realizada nos hospitais universitários. Os generalistas não tinham formação instituída fora 
do hospital. A aprendizagem prática ocorria por meio das substituições, fora do hospital, 
possíveis depois de cinco anos de formação universitária, junto a um médico qualquer, que 
não era um tutor, mas, simplesmente, alguém que tirava férias.

Por sua vez, os especialistas recebiam formação prática em um hospital por meio 
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de duas formas: as visitas ao enfermo (ao pé do leito, no hospital) feitas na companhia de 
um chefe de clínica ou de um especialista com muita experiência, e os plantões noturnos 
ou de fi m-de–semana, efetivados sob a responsabilidade de um médico do hospital. Se o 
estudante, futuro especialista, se equivocava, o médico do hospital retifi cava o erro pela 
manhã. No entanto, este não era o caso das substituições: se o futuro generalista errava, o 
paciente não retornava e o estudante nada havia aprendido.

A socióloga Isabelle Baszinger (1981) conduziu uma pesquisa importante sobre 
esse sistema no fi nal dos anos de 1970. Ela concluiu que o sistema funcionava a duas 
velocidades: o sistema dos hospitais universitários, muito efi ciente e reputado, que formava 
bons especialistas, super selecionados, cujos conhecimentos profi ssionais eram aplicações de 
saberes científi cos e técnicos e cujos saberes práticos dependiam fortemente de sua posição 
no hospital. Já o sistema generalista marginal – em relação ao precedente, mal considerado 
e mal reconhecido – lançava mão de saberes práticos desconectados dos conhecimentos 
científi cos e, em geral, puramente empíricos ou adquiridos pela experiência.

Para Baszinger (1981), esse sistema tradicional sofria de um mal essencial: a não 
consideração dos pacientes, sobretudo os das classes populares, não levados em conta pelo 
segmento de prestígio do hospital. Ela considerou que, ao contrário do que ocorria no 
sistema tradicional, era o paciente, sobretudo o paciente de classe média, que socializava o 
futuro médico no segmento generalista de alto nível. Nos dois casos, a questão da formação 
prática e dos conhecimentos profi ssionais não estava corretamente regulada.

Nova formação prática dos generalistas na França – 
o estágio no consultório de um tutor

Uma profunda reforma foi implementada em 1997: todos os estudantes de Medicina, 
que não tivessem passado no concurso de internato, deveriam fazer estágio no consultório de 
um médico. A medicina geral veio a ser considerada especialidade, e os futuros generalistas 
passaram a fazer um sexto ano de estudos. Ao longo desse último ano, um estágio de seis 
meses era obrigatório. Este deveria permitir a descoberta de uma prática de cultura geral que 
os estudantes ignorassem até então.

Os estágios foram, teoricamente, concebidos em três fases:
a) observação de uma consulta realizada pelo preceptor;
b) consulta do estagiário sob a supervisão do preceptor;
c) consulta autônoma, na qual o estudante presta contas ao preceptor do que fez. 
Se comete um erro, o paciente é chamado de volta e o erro é corrigido.

O estágio é explicitamente o momento de transmissão dos saberes profi ssionais do tutor1 
ao estudante em situação, ou seja, ambos confrontados (tutor e estudante) à presença do paciente 
e aos resultados da consulta. Para o tutor, que teria sido escolhido e formado pelos responsáveis 

1 O autor usa as expressões “tutor” e “preceptor” com o mesmo signifi cado (nota da organizadora).
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universitários, trata-se de permitir ao futuro generalista que ligue seus conhecimentos teóricos 
às situações práticas com que se depara e, em especial, aos diversos tipos de doente encontrados.

Geraldine Bloy (2005) estudou durante dois anos (2002-2004) uma amostra 
representativa dessas relações de estágios entre estudantes e preceptores, contando vinte e 
quatro relações de estágios em quatro áreas diferentes (Paris e estados). Ela realizou trinta 
e seis entrevistas, nas quais foram interrogados preceptores, estudantes e, eventualmente, 
pacientes, e as analisou em conexão à observação direta. Bloy constatou a diversidade 
de reações dos estagiários. Alguns fi caram maravilhados com seus estágios e com o que 
aprenderam; outros, mostraram-se decepcionados e acharam que a medicina geral não era 
séria nem interessante.

Bloy verifi cou que existem numerosos debates em torno do que denominamos 
saberes profi ssionais. Serão eles realmente específi cos em relação aos conhecimentos 
médicos científi cos e técnicos? As respostas se mostraram divididas. Serão eles formalizáveis, 
transmissíveis ou puramente ligados à experiência e, portanto, esotéricos? Também aqui 
as opiniões foram diversas. Serão relacionados aos saberes acadêmicos transmitidos nos 
cursos magistrais? Mais uma vez, as opiniões se evidenciaram divididas. Estas questões 
permanecem hoje em dia como objeto de polêmica entre os formadores de médicos nas 
universidades.

A socióloga encontrou também bastante variedade de situações de estágio: embora a 
lei determinasse em torno de 36 horas de estágio, ela encontrou variações que iam de 15 a 40 
horas. Um bom número de tutores não respeitava as três fases previstas no regulamento da 
tutoria. Existia, sobretudo, acentuada variação do tempo pedagógico específi co destinado 
à preparação e à explicitação do trabalho de consulta. Quanto mais longo era o tempo do 
estágio, mais satisfeitos se mostravam os estudantes.

Trata-se de um primeiro ponto essencial relativo ao estágio: aquele que chamamos 
de refl exividade em relação à prática, particularmente no que diz respeito à consideração 
das situações concretas do paciente com seu trabalho, sua família, seu meio de habitação, 
sua profi ssão, ou seja, do paciente como ser social. O generalista é chamado a se dirigir ao 
indivíduo em seu meio social e não a um ser biológico, reduzido ao corpo físico. Para tanto, 
é preciso que o tutor conheça a situação social desse paciente.

Um segundo ponto essencial é a qualidade da relação triangular que envolve o 
preceptor, o estagiário e o paciente. Se o tutor apresenta o estagiário como um jovem colega 
e não como simples estudante, isso muda bastante a maneira como o estagiário passa a 
encarar esse estágio. O estagiário tem necessidade de ser reconhecido como profi ssional por 
seu tutor, em particular diante do paciente. É preciso que o paciente fi que satisfeito. E isso 
é essencial para as escolhas que esse estudante fará no futuro. Se esse aspecto não for bem 
sucedido, ele poderá se dedicar a outra especialidade ou, simplesmente, deixar a medicina.

O último ponto-chave dessa relação é a identifi cação do estagiário com seu tutor. 
É essencial que o estudante constate que o tutor segue uma formação contínua no campo 
médico, que lê as revistas profi ssionais, em suma, que pertence à elite da profi ssão, motivada 
e competente. A escolha do tutor é, portanto, determinante. Assim, o último ponto tratado 
por Bloy é que estudantes e tutores devem compartilhar a concepção de medicina que os 
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envolve. Se isto não acontece, o estágio poderá ser visto de forma negativa. Muitas vezes, o 
paciente não está de acordo com o que se passa entre ele e o estagiário.

Nada é mais importante e mais difícil do que formar profi ssionais. Os saberes 
profi ssionais devem correlacionar conhecimentos teóricos, necessariamente abstratos, a 
saberes práticos, que são nascidos da experiência sempre concreta.

Se existe refl exividade a partir dos pacientes considerados em sua dimensão humana, 
reconhecimento do estagiário pelo tutor e identifi cação ou admiração do tutor pelo 
estagiário, o estágio não é apenas apreciado, mas enfocado como ponto forte na formação da 
identidade médica, que não é somente uma identidade científi ca, mas, também, identidade 
militante. Percebe-se aqui a que ponto a partilha de concepções da medicina é condição de 
êxito da formação de um profi ssional a serviço de seus clientes e reconhecido por seus pares.

À guisa de conclusão

Gostaríamos de concluir dizendo que nada é mais difícil do que formar profi ssionais 
capazes de ligar conhecimentos teóricos, necessariamente abstratos, a saberes técnicos e 
práticos nascidos da experiência, sempre concreta. É preciso que existam mediadores 
capazes de fazer a ponte entre esses elementos heterogêneos: tais formadores têm maiores 
possibilidades de êxito nessas mediações na medida em que se deixam formar por essa 
experiência. Os tutores são reunidos a cada seis meses pela universidade para fazerem 
discussão de casos. Eles aprendem, sobretudo, a analisar as situações de trabalho.

A análise das situações de trabalho é aqui decisiva: as situações de trabalho dos 
pacientes, muitas vezes imbricadas em suas patologias, na sua disponibilidade para se curar 
de fato, tomar os medicamentos enfi m, cumprir aquilo que é prescrito pelo médico - as 
situações de trabalho do pessoal de saúde não apenas dos médicos e dos estudantes, mas 
também de enfermeiras e de todos aqueles que intervêm na situação da saúde do paciente; 
fi nalmente, a situação de trabalho de aprendizagem dos estudantes, os quais devem fazer a 
ligação entre aquilo que aprendem na universidade e nos consultórios com a prática médica 
concreta. É por isso que, na França, defi nimos hoje o médico como alguém que deve exercer 
sua prática como um profi ssional refl exivo.
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    As identidades do preceptor: 
assistência, ensino, orientação

Laura C. M. Feuerwerker*1

Consideramos essencial tanto refl etir sobre o exercício da preceptoria quanto 
construí-lo conceitualmente, já que é crescente a importância da aprendizagem pela prática/
pelo trabalho no processo de construção de novos perfi s dos profi ssionais de saúde no Brasil. 
Para tanto, é fundamental examinar distintos aspectos relativos ao fazer do preceptor e às 
competências para o exercício desse trabalho.

1. Natureza e especifi cidades do trabalho e da aprendizagem 
em saúde

O trabalho em saúde acontece sempre por meio de um encontro entre trabalhador 
e usuário e é realizado e consumido no mesmo momento, em ato, porém envolve alto grau 
de incerteza e variabilidade.

Há diferentes tipos de tecnologias envolvidos no trabalho em saúde. Gonçalves 
(1994) já identifi cava a operação de tecnologias materiais (equipamentos) e imateriais (os 
saberes), reconhecendo também haver a divisão técnica do trabalho em saúde marcada pelos 
distintos núcleos profi ssionais (os que pensam e os que executam).

Merhy (1997) vai mais adiante na análise da composição tecnológica do trabalho 
em saúde: primeiro, reconhece haver protagonismo e criação por parte de todos os 
trabalhadores de saúde, independentemente de seus núcleos profi ssionais. Depois, identifi ca 
que a composição tecnológica do trabalho em saúde é múltipla: existem arranjos variados 
entre as tecnologias duras, leve-duras e leves.

As tecnologias duras (equipamentos, procedimentos) são fi xas, produzidas a priori 
com fi nalidades e modos de operar preestabelecidos, disponíveis (ou não) para serem 
mobilizadas. Por sua vez, as tecnologias leve-duras (os saberes estruturados) são duras em 
parte, porque também produzidas anteriormente e disponíveis (ou não), mas, em parte, são 
leves, porque os saberes são mobilizados a partir da interação do trabalhador com o usuário, 
suas características e necessidades. Para a mobilização precisa e acurada dos saberes é preciso 
compreender a singularidade envolvida em cada encontro/situação.

A mobilização e a disponibilidade dessas duas categorias de tecnologias são 
atravessadas pelos diferentes núcleos profi ssionais. As tecnologias leves são aquelas 
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mobilizadas para produzir: o encontro entre subjetividades, a possibilidade de conexão, a 
escuta qualifi cada, a troca, a percepção acerca dos modos como o usuário vive e compreende 
aquela situação de sofrimento e de incerteza, a construção de vínculo e a responsabilização. 
Essas tecnologias são transversais aos núcleos profi ssionais e, igualmente, disponíveis aos 
usuários (Merhy & Feuerwerker, 2010).

Dependendo da composição entre os distintos tipos de tecnologia mobilizados no 
encontro, caracteriza-se de maneira diferenciada o modo de produção do cuidado: centrado 
nos procedimentos, centrado nas necessidades, centrado nas regularidades ou centrado nas 
singularidades.

Pois bem, exatamente por todas essas características e singularidades do trabalho em 
saúde e do encontro entre trabalhador e usuário e entre trabalhadores é que a aprendizagem 
em ato, pelo trabalho, ao vivo, nos estágios e nas práticas em diferentes cenários é tão 
fundamental, e a complexidade da atuação do preceptor, tão grande!

2. Diferentes profi ssões e cenários de aprendizagem

É importante ressaltar que, dependendo da profi ssão e do cenário de 
aprendizagem, há diversas possibilidades de vinculação do preceptor, porque alguns 
exercem essa função no trabalho com estudantes de graduação e com residentes, ao 
passo que outros, somente com residentes; alguns são contratados especifi camente 
para serem preceptores, enquanto outros têm vinculação assistencial, mas também 
desenvolvem o trabalho de preceptoria.

Em particular, no hospital e na medicina, o preceptor, os internos e os residentes 
estão inseridos organicamente no processo de trabalho- tanto na enfermaria como no 
ambulatório ou na emergência. No Rio de Janeiro há uma situação particular em relação 
às emergências, pois os hospitais de ensino não têm emergência aberta; e o estágio de 
emergência acontece nos hospitais municipais, pelo que o tema da preceptoria se torna 
crítico e complexo. Todavia, em São Paulo e em outros lugares do país, os hospitais de ensino 
mantêm emergências abertas e estudantes, residentes e preceptores estão organicamente 
inseridos na lógica da organização da atenção.

Para as demais profi ssões da saúde, as situações são bastante heterogêneas, mas, 
em geral, as inserções no cotidiano do cuidado são mais pontuais, muito embora, com 
a implementação das diretrizes curriculares, cada vez mais os estudantes de todas as 
profi ssões da saúde estejam desde o início do curso presentes nos serviços de saúde – 
mesmo que em atividades vinculadas à prática de disciplinas específi cas. O internato e a 
residência constituem novidades para as outras profi ssões, ao contrário do que acontece 
na medicina e em vários casos na enfermagem. De todo modo, para as demais profi ssões, 
o estágio de fi m de curso não tem as mesmas características do internato.

É importante pontuar essa distinção, pois implica desafi os diferenciados para a 
confi guração da aprendizagem por meio da vivência nos serviços de saúde da parte dos 
estudantes e profi ssionais de saúde, já que as possibilidades de aprendizagem e a complexidade 
da preceptoria são totalmente distintas, haja ou não integração (de preceptores e aprendizes) 
ao processo de produção do cuidado. 
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Particularmente, nos cenários não hospitalares – da atenção básica, da atenção 
domiciliar, dos Centros de Atendimento Psicossocial (CAPS) e outros –, a presença de 
residentes e estudantes é mais recente e o papel da preceptoria é construído com uma 
lógica diferente, também para os médicos. Isso porque nos hospitais de ensino, ao menos 
em São Paulo, para os médicos, ser preceptor faz parte da construção profi ssional na 
própria carreira; ou seja, cumprir o papel de ensinar os estudantes e os residentes, ter a 
responsabilidade de articular sua passagem pelos variados cenários integra a construção 
do seu lugar dentro da especialidade, da própria carreira docente. Tal fato ocorre mesmo 
que o preceptor ainda não seja professor, mas um profi ssional da assistência ou que seja 
contratado especifi camente para desempenhar esse tipo de papel.

Então, para os médicos, esse lugar da preceptoria é construído dentro da 
conformação das especialidades. No entanto, não acontece o mesmo com as outras 
profi ssões da saúde. A preceptoria é novidade, é uma coisa a mais, por fora da construção 
do itinerário da carreira profi ssional, e se mostra com características distintas.

Em alguns lugares, com a diversifi cação dos cenários de aprendizagem, desde o 
início dos cursos, o professor vai junto com o estudante para a unidade básica – mais 
comumente. Já em outros, o professor não vai, e o trabalhador da unidade é que passa 
a cumprir esse papel, dividindo seu tempo e suas energias com a função de ensinar, de 
acompanhar e de orientar, além de atender.

Dependendo do ano/período dos estudantes, essa articulação é muito trabalhosa. 
No começo dos cursos, a inserção do estudante no processo de funcionamento da 
unidade de saúde requer articulação e negociações mais intensas do que quando já está 
mais construído seu lugar profi ssional específi co. Essa mediação, em geral, é papel do 
preceptor – propor, viabilizar e problematizar atividades que, ao mesmo tempo, façam 
sentido para o estudante, para a unidade e para os usuários e que agreguem elementos 
relevantes à produção do perfi l profi ssional.

Se a preceptoria é função estabelecida e já prevista como atribuição constitutiva, 
a tensão entre as atividades assistencial e docente é menor. Se é novidade, as tensões são 
maiores e o preceptor responde a muitos ‘patrões’: às lógicas e expectativas da instituição 
de ensino e às lógicas e expectativas da instituição de serviço. Mesmo quando se trata de 
hospital de ensino, são demandas e lógicas diferentes, que geram tensão na atividade e na 
divisão do tempo do preceptor e interferem igualmente no que se espera e autoriza em 
relação ao estudante.

Quando o preceptor é professor ou foi contratado especificamente para esse 
fim, mas não faz parte do corpo de trabalhadores da unidade, os desafios são de outra 
ordem: dizem respeito à construção das relações com a equipe, com a produção de 
agenda comum, com a possibilidade de ser parte integrante e colaborativa e não um 
visitante.

Enfi m, há toda uma tensão constitutiva do ser preceptor, que varia com os múltiplos 
tipos de arranjos, de equipamentos e com as profi ssões.
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3. Complexidades envolvidas no trabalho em saúde

Outro elemento importante a ser discutido na construção do ‘agir’ preceptor são as 
complexidades envolvidas no trabalho em saúde em diferentes tipos de unidades. Na visão 
mais usual, existe uma hierarquização aparentemente associada à complexidade: atenção 
básica, secundária e terciária; ou, então, básica, média e alta complexidade.

Essa hierarquização está relacionada com os arranjos tecnológicos do trabalho nesses 
diferentes equipamentos, com a presença ou não, maior ou menor, da especialização e da 
utilização mais intensiva de diversos tipos de tecnologia relacionados a equipamentos. 
Mas também concerne à intensividade do cuidado requerida - em hospital maior do que 
em unidade básica de saúde ou em ambulatório - e isso se relaciona com a gravidade e 
a instabilidade das situações clínicas. Nenhuma dessas categorizações nos autoriza, no 
entanto, a fazer considerações sobre a complexidade, pois existem importantes e distintas 
complexidades envolvidas em todos esses lugares.

Em um hospital, nas situações de instabilidade clínica ou de sofrimento importante, 
os aspectos biológicos do processo de adoecimento estão mais em evidência – muito embora 
todos os outros aspectos, como a vida, as circunstâncias, a história, os saberes dos usuários, 
estejam presentes e interferindo na confi guração de cada situação. O aspecto biológico 
está em evidência, porque requer intervenções imediatas, prontas e precisas. Os saberes 
estruturados das clínicas das diferentes profi ssões têm como ponto forte exatamente esse 
aspecto biológico do adoecer. O exercício da preceptoria nesse território parece quase óbvio.

Por outro lado, o hospital é um equipamento em que os usuários entram 
particularmente fragilizados e em que as regras institucionais e a organização do trabalho 
colocam-no em posição mais passiva, a de objeto de intervenção, inclusive sendo instado 
a autorizar formalmente e a priori a realização de todos os procedimentos considerados 
tecnicamente indispensáveis para sua recuperação/melhora. Ou seja, em função do sofrimento 
ou do risco, os usuários, mais ou menos voluntariamente, abdicam temporariamente de 
graus importantes de sua autonomia, transferindo a responsabilidade pela gestão da sua 
vida para os profi ssionais de saúde.

Desse modo, o hospital é o lugar em que os profi ssionais de saúde têm o máximo de 
governabilidade enquanto os usuários têm o mínimo de autonomia e onde tudo se mede 
e regula; lugar em que, dentro das possibilidades, intenso controle é exercido, apesar de 
sempre haver o imponderável envolvido em todas as situações clínicas.

Na atenção básica, e ainda mais na atenção domiciliar, o usuário (ou seu cuidador) 
está no comando de sua vida, explicita toda a complexidade de sua vida no encontro com 
o trabalhador da saúde, disputa sentidos, tem expectativas e espera ajuda do trabalhador 
para poder ‘tocar’ sua vida normalmente, apesar do problema de saúde que o afeta. Já o 
trabalhador tem baixo grau de governabilidade, pois não controla a situação, está mais 
vulnerável ao encontro, desprotegido até – em relação às regras, ao aparato institucional, à 
disponibilidade de recursos materiais etc. No entanto, ainda assim, com base em seus saberes, 
pretende ter voz muito ativa na condução do encontro e em seu desfecho (Feuerwerker 
& Merhy, 2008).
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De todo modo, essa situação agrega complexidade ao trabalho em saúde, pois, 
para efetivamente contribuir para a melhoria das condições de saúde dos usuários, os 
trabalhadores de saúde precisam se defrontar com temáticas complexas, que não estamos 
preparados para manejar: os processos de subjetivação do usuário, o contexto social e todas 
as suas injunções, sua história de vida, seus conceitos, a compreensão e a disponibilidade em 
relação àquela vivência concreta etc.

A rigor, em qualquer cenário, todos esses aspectos deveriam ser levados em conta, 
mas as ênfases com que esses planos se apresentam e interferem na produção dos encontros 
entre trabalhadores e usuários são diferentes – muito mais intensas na atenção básica e na 
atenção domiciliar, por exemplo. Como, de forma geral, não estabelecemos diálogos, mas 
fazemos prescrições e pretendemos que, a partir de um diagnóstico, as pessoas reformulem a 
organização de suas vidas em função de nossos indicativos técnicos, produz-se comumente 
um grande desencontro de expectativas.

Há, então, toda uma agenda de refl exão e de aprendizagem em torno da construção 
das relações terapêuticas, que é parte fundamental do trabalho do preceptor.

O tema das complexidades também interfere no tipo de relação que produz entre 
preceptores e seus orientandos: na unidade básica, em particular, no trabalho no território, 
é usual que se autorize maior autonomia do que no espaço do consultório e; no hospital, 
quando se reconhece maior necessidade de acompanhamento e de ‘supervisão’.

A rigor, o grau de autonomia com que o estudante e/ou o residente já conta dependem 
da natureza da intervenção proposta, e ela está subordinada a cada situação/contexto. De 
qualquer modo, pode haver um momento de encontro ‘solitário’ do estudante e/ou do 
residente com o usuário, seguido de conversa e debate a respeito com o preceptor ou seguido 
de nova intervenção direta do preceptor com o usuário.

A prática em todos esses espaços precisa ser acompanhada e debatida, ou seja, deve 
ser problematizada. A potência de aprendizagem a partir de uma experiência depende 
de haver ou não refl exão acerca dela. Por trás dessa valoração diferenciada, está a ideia 
de que os saberes estruturados e os procedimentos requerem sistematização para serem 
aprendidos, ao passo que as tecnologias leves poderiam ser aprendidas automaticamente a 
partir da vivência. Isso signifi ca a subestimação da complexidade da produção das relações 
e a supervalorização do lugar dos conhecimentos estruturados na agenda de aprendizagem!

O preceptor deve estar atento aos três campos tecnológicos em todos os cenários, pois 
há aprendizagem sistemática possível em todos eles. Todos os territórios de competência, 
não discutidos de maneira explícita, serão implicitamente ‘informados’ pela atitude concreta 
do preceptor – no que diz respeito às relações com o usuário e sua família, e também com 
os demais trabalhadores da equipe.

4. Interação das profi ssões

Dependendo também do tipo de equipamento, os graus e as modalidades de 
interação entre as profi ssões são diversos, o que produz impacto na formação profi ssional e 
no fazer do preceptor.
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No hospital, a interação acontece de modo quase invisível e em tempos bem 
diversifi cados. Os médicos examinam, evoluem e prescrevem; depois, cabe à enfermagem 
colocar todo o prescrito em prática, além das outras tantas questões e providências que 
considerem importantes para cada caso. A enfermagem também articula a entrada em cena de 
todos os outros trabalhadores necessários à produção das intervenções e dos procedimentos. 
Isso tudo sem muita conversa, em relação mediada basicamente pelo prontuário. A conversa 
direta ocorre principalmente nas situações problemáticas – quando alguma coisa deu 
errado ou quando há discordâncias. Entretanto, de modo geral, a organização do trabalho 
é uniprofi ssional: todos sabem que os outros profi ssionais existem, mas eles são uma 
virtualidade no cotidiano de cada trabalhador. Eventualmente, sua presença se materializa. 
Já há hospitais em que se faz a discussão de casos em equipe multiprofi ssional, mas isso 
ainda não é frequente.

Em outros equipamentos de saúde, a interação pode ser um pouco maior, dependendo 
da complexidade clínica e social das situações tratadas e do grau de institucionalização das 
práticas. Nos CAPS, nos Centros de Referência e na atenção domiciliar esse encontro é mais 
frequente e estruturante. Espera-se que a interação seja um pouco maior nas equipes de 
Saúde da Família, pois está previsto espaço para discussão e construção mais compartilhadas 
dos processos de intervenção e de produção do cuidado. Isso, tanto na equipe de referência 
como em relação aos diversos tipos de apoio matricial que podem ser desenvolvidos.

Existem, então, potencialidades distintas na aprendizagem da ação interprofi ssional 
e na combinação de saberes diversos na produção do cuidado. Da mesma maneira, distintos 
modos de intervenção são exigidos dos preceptores na construção da inserção dos estudantes 
na equipe de saúde. Esse é um trabalho fundamental, de mediação e de produção de 
possibilidades.

5. Lógica da organização das práticas de saúde

Outra distinção importante refere-se à lógica da organização das práticas no hospital 
e, em particular, na emergência, em que a ação é endereçada a uma situação mais pontual. 
Quem cuida da pessoa no hospital não necessariamente vai continuar cuidando dela depois 
da alta. Desse modo, produz-se uma relação pontual e uma visão bem imediatista das 
consequências das intervenções produzidas.

Na atenção domiciliar, na atenção básica e em certos tipos de centros de referência 
supõe-se esse acompanhamento mais horizontal, o que gera impacto no tipo de relação que 
é possível produzir entre os trabalhadores. Outra distinção importante tem a ver com a 
lógica da organização das práticas no hospital e particularmente na emergência, em que a 
ação é endereçada a uma situação mais pontual.  Outra distinção importante tem a ver com 
a lógica da organização das práticas no hospital e particularmente na emergência, em que 
a ação é mais pontual, imediatista. Não necessariamente quem cuida da pessoa no hospital 
vai continuar cuidando dela depois da alta. As relações, então, são passageiras e pontuais.   

Na atenção domiciliar, na atenção básica e em certos tipos de centros de referência 
se supõe um acompanhamento mais horizontal, que impacta no tipo de relação possível 
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entre os trabalhadores de saúde e os usuários. Vínculo, responsabilização e continuidade do 
cuidado entram em pauta fortemente.

E essas são competências a serem construídas durante o processo de formação. Quanto 
maior o vínculo e o conhecimento das situações, maior a possibilidade de singularização 
do projeto terapêutico e potencialmente melhores os resultados. Mas também é maior a 
necessidade de processar os afetamentos que um encontro intenso produz nas duas partes. 
O sofrimento, a dor, as perdas, a responsabilização com produção de autonomia e não de 
dependência, as relações transferenciais – tudo isso tem que ser objeto de refl exão em cada 
situação vivida. É agenda fundamental de refl exão entre preceptores e orientandos.

6. Aspectos ético-políticos

Existe todo um aspecto ético-político envolvido nesses encontros. É terreno delicado, 
signifi cativo e decisivo para o tipo de relação produzida tanto no que se refere aos usuários 
e suas famílias como no tocante aos outros profi ssionais.

O trabalhador pode reconhecer o usuário como sujeito – com saberes, desejos e 
necessidades – e estabelecer uma interação em que há troca, diálogo, mútua afetação; ou, 
no outro extremo, considerá-lo como ‘outro’, portador de necessidades e de não saberes, 
objeto de sua ação (orientada por seus saberes científi cos) e estabelecer relação unidirecional 
e vertical, de intervenção.

É possível produzir relações de respeito e de desrespeito, de sujeito-sujeito ou 
de sujeito-objeto. Numa relação sujeito-objeto, é o sujeito quem está no comando e, 
invariavelmente, é o conhecimento técnico-profi ssional que preside essas relações. No caso 
de uma relação sujeito-sujeito, as tecnologias leves é que regulam a cena,  possibilitando 
construção compartilhada, trocas e mútua afetação.

Do mesmo modo, na relação que se produz com os demais trabalhadores existem 
aspectos éticos relevantes. Pode haver momentos explícitos de conversa e troca ou encontros 
e combinações mais dispersos e desorganizados, que propiciam maiores possibilidades de 
desencontro e de confl ito; pode existir cooperação e/ou disputa, exercício de autoridade ou 
diálogo, maior grau de respeito ou de desrespeito nas relações.

Novamente é fundamental o papel do preceptor nessa produção e na refl exão sobre 
os processos vividos.

7. Para encerrar, sempre abrindo para novas refl exões

Pois bem, exatamente por todas essas características e singularidades do trabalho 
em saúde e do encontro entre trabalhador e usuário e dos trabalhadores entre si é que 
a aprendizagem em ato, pelo trabalho, ao vivo, nos estágios em distintos cenários é tão 
fundamental.

Por todas essas razões é importante para os futuros trabalhadores de saúde aprender 
em cenários diversifi cados, porque o exercício profi ssional se constrói de modo variado, 
mobilizando ferramentas distintas, proporcionando distintas relações. Essa é uma questão 
decisiva na formação dos profi ssionais de saúde.
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Em todos esses territórios de produção de relações e de aprendizagem, a ação 
do preceptor é fundamental. Aí se abre claramente uma agenda para sua preparação e 
educação permanente – pois também sua atividade de apoio precisa ser refl etida, analisada 
e enriquecida.
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As identidades do preceptor: seu papel na 
formação moral e ética

Sergio Rego*1

Antes de iniciar esta apresentação, consideramos adequado situar o leitor quanto aos 
referenciais teóricos adotados. Na dissertação de mestrado “A formação prática dos médicos: 
o estágio extracurricular em questão”, defendida em 1994, na UERJ, trabalhamos com as 
chamadas “teorias da socialização”. Esse foi um estudo sociológico sobre o processo de 
formação de médicos, e, a partir de então, começamos um autoquestionamento acerca da 
maneira como os processos educativos poderiam ou não contribuir para a formação ética e 
moral dos profi ssionais de saúde.

Para tentar compreender como se dá essa formação, existe uma gama de teorias 
bastante signifi cativas e relevantes. Da mesma maneira que, para explicarmos como 
alguém aprende algo ou a fazer algo, as respostas oferecidas se fundamentam nas teorias 
apriorísticas, comportamentalistas e cognitivistas, também estas grandes correntes teóricas 
são usadas para explicar o desenvolvimento moral, ou a consciência moral. Ou seja, como 
um indivíduo desenvolve a capacidade de realizar um julgamento moral, uma avaliação 
sobre o que é certo ou errado, justo ou injusto. Além dessas teorias, existem também as 
diversas correntes do pensamento psicanalítico, que oferecem suas próprias compreensões 
sobre o desenvolvimento da consciência moral.

Não sendo pertinente aqui falar sobre cada uma das teorias, seus fundamentos 
e críticas, passamos logo a nos situar teoricamente na tradição cognitivista, para a qual 
daremos como referência os pensamentos de Immanuel Kant, Jean Piaget e Lawrence 
Kohlberg. Dentre os autores contemporâneos que se dedicam a explorar essa temática, 
identifi camo-nos com os trabalhos de Georg Lind, professor da Universidade de Konstanz, 
na Alemanha. Sua Teoria do Duplo Aspecto integra o componente afetivo ao cognitivo para 
avaliação e análise, considerando-os distintos, mas componentes não separáveis.

Esta afi rmação é importante, porque Bloom (1956), autor muito reconhecido no 
campo da Educação, situa a formação moral no domínio afetivo em sua obra “Taxonomia 
dos objetivos educacionais”. Daí a ênfase que vem sendo dada a esse domínio, seja pela 
Psicologia Médica, seja pelos Psicanalistas inseridos nos cursos médicos. Nossa proposta 
aqui é defender que a questão da formação moral deve ser tarefa de todos aqueles envolvidos 
no processo educativo, seja em que nível de formação for, como também na formação 
de adultos, na formação de residentes e na preceptoria. Enfi m, se estamos envolvidos no 
processo educativo, temos responsabilidades nesse campo.

*  Pesquisador da ENSP/FIOCRUZ. Pesquisador do CNPq. Coordenador na Fiocruz do Programa em asso-
ciação ampla de Bioética, Ética Aplicada e Saúde Coletiva. Editor da Revista Brasileira de Educação Médica. 
rego@ensp.fi ocruz.br 
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Defendemos a ideia de que elementos, instrumentos e métodos precisam ser 
divulgados e trabalhados entre os docentes, para que também possam trabalhar de forma 
mais organizada e sistemática, mas destacando que esta questão não pode estar dissociada 
da própria produção de trabalho na qual estudantes, docentes e profi ssionais estão inseridos.

Sérgio Botti (2008), em seu trabalho de doutoramento, que tivemos o privilégio de 
orientar, desenvolveu uma discussão teórica sobre as diferenças entre as funções do preceptor, 
do supervisor, do tutor e do mentor, pois há grande confusão na nossa regulamentação e 
na percepção das pessoas sobre o que é isso. Esse trabalho está publicado na última Revista 
Brasileira de Educação Médica do ano de 2008.

Pensamos ser importante essa ideia de que, a par da formação técnica, a par do 
desenvolvimento da contribuição e do desenvolvimento das habilidades específi cas, há 
também essa responsabilidade pela formação moral e técnica, que Botti desenvolve muito 
bem. Tal responsabilidade é atribuída por alguns à fi gura de um mentor. A ideia de um 
mentor na formação superior não nos convence, já que, com frequência, ela vem associada a 
um processo extremamente paternalista, podendo reforçar a dita ‘adolescência prolongada’.

Para começar, trazemos uma citação de Paulo Freire: “transformar a experiência 
educativa em puro treinamento técnico é amesquinhar o que há de fundamentalmente humano 
no exercício educativo: o seu caráter formador” (FREIRE, 2000: 37).

Pensamos que não é possível abrir mão dessa concepção, embora, obviamente, não 
esperemos que alguém se forme na faculdade de medicina, de enfermagem ou de odontologia 
sem o domínio técnico. Não estamos falando ‘em lugar de’.

É claro que desejamos excelentes técnicos, mas não podemos nos restringir, achando 
que o resto vem naturalmente, em decorrência, como Robert Merton julgava em sua ‘teoria 
da socialização’, pela qual defendia que a vivência na comunidade acadêmica já dava conta 
de passar valores e que o aluno os captaria como algo natural. Infelizmente, essa concepção 
ainda é bastante comum em nosso meio, embora claramente equivocada.

Paulo Freire também falava que o homem é um ser de relações e não só de contatos. 
Não apenas está no mundo, mas com o mundo. E estar com o mundo resulta de sua 
abertura à realidade, que o faz ser o ente de relações que é. Isso, para nós, adquire relevância 
particularmente grande quando associado a um dos pensamentos mais famosos de Ortega 
y Gasset: “Eu sou eu e minha circunstância”. Julgamos ser necessário que ampliemos essa 
concepção, compreendendo e dando ênfase à parte seguinte - que é: “se eu não a salvo, eu 
não me salvo” - para que entendamos que estamos formando pessoas em contexto específi co, 
neste país em processo de desenvolvimento e com índices obscenos de desigualdade.

Estamos preparando pessoas para viver nessa realidade e passamos a maior parte do 
tempo do processo de formação como se isso fosse mera decoração na parede, quer dizer, 
uma paisagem, porque não interagimos com isso. Temos que trazer essa questão para o 
centro do nosso processo de formação.

A relação do desenvolvimento da pesquisa clínica não pode ser deslocada da ideia de 
que somos um país dependente da importação de tecnologia, que não faz pesquisa básica 
de medicamentos, que somos usados como campo de práticas de pesquisa para a indústria 
farmacêutica. Não nos é dada a possibilidade, por contingências que fazem parte da nossa 
circunstância, de fazer fase 1 e fase 2 da pesquisa, ou seja, precisamos estar situados e fazer 
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com que nossos alunos, os estudantes que serão os nossos futuros colegas, se deem conta 
de onde é que estão. Eles não estão na Johns Hopkins. Eles não estão sendo formados para 
trabalhar em um Memorial Hospital. Alguns podem até ir para lá ou para outros centros, 
afi nal, nossos médicos são excelentes, mas a nossa realidade é essa, nua e crua, da periferia, 
dos hospitais públicos, enquanto aqueles que irão viver de clínica particular são a minoria 
irrisória.

Não podemos desvincular esse fato do nosso processo de formação, da prática médica, 
da prática assistencial e de cuidado que oferecemos, dos quais temos muitas razões para 
estar orgulhosos em diversos aspectos, mas há também uma realidade nos nossos hospitais, 
e não apenas nos brasileiros, que é um pouco mais complexa, pelo que avaliamos, que 
refl ete talvez um pouco as repercussões desse nosso laissez faire em relação a essa formação 
moral, como se essas coisas fossem naturais. A forma como o trabalho médico é produzido 
atualmente difere signifi cativamente daquela de quarenta ou cinquenta anos atrás, e essas 
transformações deveriam acarretar também mudanças no lidar com os processos educativos 
e assistenciais relacionados.

Vamos centrar em um aspecto fundamental dentro dessa perspectiva da formação 
moral, vamos resgatar a ideia da formação para a democracia. Não podemos, no nosso 
modo de ver, deixar de preparar e de trazer a discussão da questão democrática para dentro 
das escolas. Não podemos subsumir à ideia difundida pela Globo, de que qualquer coisa 
em que vejamos um pouco de confl ito é errada, é incômoda, que as pessoas não podem se 
manifestar, devem acatar a criminalização das organizações sociais ou a criminalização da 
pobreza. Julgamos que, nesse aspecto, devemos resgatar aquela ideia também nos nossos 
ambientes de trabalho e nos nossos ambientes de ensino.

Pensamos que é nesses ambientes que queremos resgatar a ideia de formação moral e 
de formação democrática, de modo a trazer a compreensão de democracia como a forma na 
qual as pessoas querem viver juntas. Resgatar a afi rmação do diálogo, do costume de usar o 
discurso racional e não violento para a solução dos confl itos, dizendo não à própria violência 
e ao poder. Como veremos, nossa profi ssão e nossos ambientes de trabalho vêm sendo cada 
vez mais marcados pela violência e pelo abuso.

A esse respeito trazemos um retrato mundial fornecido pela Organização 
Internacional do Trabalho (2002) sobre o ambiente do trabalho no Setor Saúde e como está 
a violência nesse tipo de ambiente, ou seja, como se dão as relações inter-pares, as relações 
entre equipes de saúde, as relações com os usuários, com a nossa população:

USA: trabalhadores de saúde enfrentam um risco dezesseis vezes maior que outros 
trabalhadores na área de serviços. Mais da metade das reclamações de agressão em ambientes 
de trabalho nos EUA vem do setor saúde.

Reino Unido: cerca de 40% do staff  do National Health Service relataram terem sido 
assediados em 1998.

 Austrália: 67.2% dos trabalhadores de saúde experimentaram violência física ou 
psicológica em 2001.

A distribuição da violência no trabalho contra pessoal da saúde não está limitada ao 
mundo mais rico. Mais da metade do pessoal de saúde na Bulgária (75.8%), África do Sul 
(61%) e Tailândia (54%), bem como 46.7% dos trabalhadores de saúde no Brasil, relatou pelo 
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menos um incidente de violência física ou psicológica durante o ano de 2001. (Disponível 
em: http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_
releases/lang--en/WCMS_007817/index.htm)

Quem é a maior vítima dessa violência? Embora afete todos os profi ssionais e gêneros, 
as maiores taxas de ofensas são relatadas por equipes de ambulâncias, por enfermeiros e por 
médicos.

Esse é um quadro de como estão as relações nesse ambiente de trabalho. Relataremos 
a seguir exemplos para mostrar como é urgente o projeto de humanização do ambiente de 
trabalho de que tanto falamos em relação ao usuário e que, muitas vezes, fi ca reduzido à 
parede pintada ou à colocação da televisão. Não que isso seja ruim, mas parece-nos que as 
transformações têm que ser mais complexas e mais profundas. É preciso que percebamos 
essa violência também dentro da corporação, afetando assim a equipe de saúde como um 
todo.

Algo semelhante tem ocorrido nos ambientes de ensino. O espetáculo oferecido 
por médicos que gritam com enfermeiras, por professores que ridicularizam os alunos, por 
estudantes durante os ‘trotes’ ou abusando de seus colegas mais jovens, tudo isso é um 
retrato das profundas mudanças que a profi ssão tem sofrido nos últimos anos e que tão 
pouco têm sido analisadas de forma apropriada.

Em nosso trabalho de doutorado (REGO, 2003) fazemos referência a essa 
fragmentação do homem em que somos formados, ou éramos, e não queremos mais que seja 
assim, pois se espera que o próprio estudante junte depois os pedaços e faça com que esses 
múltiplos pedaços façam sentido. É um processo que leva ao que denominamos, na época, 
“coisifi cação do ser humano”. Quando transformamos o indivíduo em objeto de trabalho, 
estamos transformando-o em coisa.

Villaça e Palacios (2010) fi zeram um trabalho apresentado no IESC, em que mostram 
a trivialização da violência dentro de algumas universidades no Rio de Janeiro, no qual 
constatam que, a despeito de se apresentar um panorama de violência muito signifi cativo nos 
locais de ensino, esse ambiente é negado por professores e alunos quando são diretamente 
inquiridos. Ou seja, há uma banalização de tal ordem da violência que acontece no dia a 
dia, que, quando instados a falar explicitamente da violência, eles se furtam.

Quando fi zemos o primeiro Congresso de Educação Médica da regional do Rio 
de Janeiro da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM), na cidade do Rio de 
Janeiro, os estudantes queriam discutir o bullying, o trote. Solicitamos então a presença 
de um estudante na mesa, porém nenhum se dispôs a participar da mesa para falar sobre 
isso. Por que? Nossa percepção é de que isso acontece porque é difícil enfrentar e lidar com 
semelhante realidade. Infelizmente, parece que as nossas faculdades não estão sabendo lidar 
com a questão, porque estão ‘tapando’ essa realidade.

Monica Loureiro dos Santos (2008) fez um estudo sobre o ingresso nas especialidades, 
mostrando, por exemplo, que em algumas especialidades médicas, como a anestesia e a 
cirurgia, o grau de violência em relação aos mais jovens, o grau de violência no centro 
cirúrgico, a forma como os antigos tratam quem quer entrar, tudo faz com que o jovem 
profi ssional se submeta a uma relação profi ssional de subserviência, de opressão, de anulação 
da própria pessoa, que é violência, é bullying mesmo! Isso precisa ser colocado à mostra e 
devemos tentar reverter esse processo.
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Sobre o bullying na escola, sobre o trote, uma vez fomos convidados a falar em uma 
Universidade no interior paulista, e os alunos pediram que falássemos do trote, porque a 
relação que imperava entre os estudantes era de violência. Eles tinham ‘escravos’?! Toda 
essa realidade faz parte de uma realidade maior, que é o nosso contexto brasileiro. Não 
podemos perder de vista que a nossa tradição política, tradição da forma de se relacionar, é 
uma tradição autoritária. Nossa história é a história do autoritarismo e, pior, é a história de 
um patrimonialismo. O que é isso? É a utilização do Estado para o interesse de poucos. É a 
triste tradição da política brasileira.

Raimundo Faoro (2001), em seu livro “Os donos do poder”, analisa a conformação 
do estado brasileiro sempre a serviço de uma elite que controla o estamento burocrático em 
defesa de seus próprios interesses; isso expressa também a forma como lidamos com tal fato 
no microcosmos. Lembramos que, quando éramos estudantes no Hospital da Lagoa, no 
Rio de Janeiro, nasceu nosso primeiro fi lho e foi uma festa e tal. Depois do nascimento, no 
primeiro dia da saída do hospital, o pessoal da enfermagem trouxe uma caixa de fraldas, 
aquele caixão de fraldas hospitalares: “Olha! Aqui para o seu fi lho!” A resposta foi: “Não! 
Espera aí, que isso? É daqui do hospital. Não pode gente! Que é isso?” Eles retrucaram: “Ora, é 
público! É seu também!”.

Essa é a maneira como as pessoas se relacionam com a coisa pública: o público 
é de ninguém. Precisamos dar ênfase, trazer a discussão da democracia, das relações 
democráticas, discutir também essas pequenas práticas. Claro que, para tanto, é preciso 
um compromisso da universidade como um todo, porque requer a democratização das suas 
relações, ou seja, a relação docente-estudante, preceptor-aluno, direção-corpo docente; não 
há mais lugar para bases autoritárias, essa é a grande transformação que necessita ser feita.

Foi desenvolvido um trabalho na Alemanha bastante interessante com jovens 
infratores, em que era apresentado determinado problema moral e a pergunta acerca do 
que era certo fazer. Não houve diferença relevante entre o que os infratores e o que os não 
infratores apontavam, ou seja, saber o que é certo não é a grande questão, a questão é: ‘por 
que você age assim e não de outra forma?’

Na discussão referente à formação de médicos, Janet Fleetwood et al (1998) fi zeram 
um trabalho extremamente interessante usando o OSCE (Objective structured clinical 
exercise) – temos questionado a utilização da simulação para essas questões relacionadas 
com avaliação de atitude, em particular no campo da moral – ,sustentando muitas das 
objeções que apresentamos.

Sua pesquisa consistiu no seguinte: um estudante do terceiro ano nos EUA teria 
examinado Mrs. Smith na véspera ao fazer a avaliação para cirurgia, e ela estava bem, iria ser 
operada. No entanto, teria feito um único pedido: não queria que nenhum estudante fi zesse 
qualquer procedimento nela. Diziam para ele: “agora você vai entrar na sala”. Lá havia um 
ator que interpretava o papel de chefe da cirurgia; este recebe o estudante e informa que 
Mrs. Smith está sedada na sala de cirurgia, bem como o chefe da anestesia. O estudante 
era informado pelo chefe de que esse seria o momento ideal para aprender a entubar um 
paciente vivo. Por um lado, no caso de o estudante alegar que não faria o procedimento, 
porque Mrs. Smith teria dito não querer, o chefe responderia que, se não fi zesse, iria avaliá-
lo mal. Se, por outro lado, o estudante falasse “ok vamos”, o chefe responderia: “você sabe 
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que ela não quer, isso não é um problema para você?” Essa situação, fi lmada durante cinco 
minutos, tinha o objetivo de observar como a pessoa argumentava. A maioria dos alunos 
informava que atenderia o desejo de Mrs. Smith.

Quando os alunos saíam da sala da estação de OSCE, a Dra. Janet Fleetwood aplicava 
um questionário simples que continha a informação de que eles tinham acabado de passar 
por uma simulação, sabendo que era simulação, e perguntava: “se isso acontecesse na vida 
real, vocês acham que teriam a mesma atitude”? A maioria que havia dito que respeitaria o 
desejo da paciente informou que achava que não o faria se a situação fosse real. Então, não é 
uma questão de perguntar: o que fazer? O que não fazer? A questão é como agir na prática.

Avaliamos que é esse processo que faz a distinção entre o domínio afetivo, quer dizer, 
aquilo que julgamos ser o certo, aquilo que aprendemos que devemos fazer, aquilo que as 
pessoas esperam que façamos, e algo que seja bem maior, que é a coerência entre como 
fundamentamos uma decisão e o que, de fato, o indivíduo pensa, acredita e como age.

Márcia Schillinger (2006) é uma psicóloga brasileira, radicada na Alemanha, que 
trabalha com o Prof. Georg Lind. Ela realizou um estudo com médicos, para os quais 
apresentava problemas morais e, na sequência, avaliava a preferência deles pela solução e 
sua fundamentação. A maior parte deles escolhia exatamente aqueles ideais mais nobres, 
aqueles ideais pelos quais todo mundo acha que deveriam optar. Por fi m, a autora do estudo 
afi rma que não precisamos ensinar atitudes morais para os médicos, pois a questão é: como 
transformar o saber do que é certo em ação? E é aí que Georg Lind oferece boas contribuições 
teórico-práticas, com propostas pedagógicas de efetividade comprovada.

O processo educativo, então, deve estar voltado para quê? Para desenvolver 
competências morais, democráticas e, em particular, para que se possa agir de acordo com 
princípios ou ideais compartilhados, mesmo nas situações em que se está sob pressão, que 
pode ser a pressão de uma opinião majoritária, de preconceitos, de autoridades abusivas, da 
preguiça ou do mau humor. A questão é: devemos fazer isso, abrindo mão de apresentar 
também as tradições do pensamento? Não necessariamente. Se nos processos educativos 
for possível expor uma variedade de fundamentos, melhor para os participantes desses 
processos.

O conceito teórico subjacente é o conceito de ‘competência moral’, que consiste em 
agir de acordo com os próprios princípios e compreender que emitir um juízo não signifi ca 
necessariamente que a pessoa vai ter aquela ação, ou seja, devemos preparar pessoas que 
tenham não só o saber do que é certo, mas que tenham a convicção de agir de acordo com 
os próprios princípios.

A competência moral pressupõe a compreensão do argumento do outro, que 
reconheçamos o outro como legítimo interlocutor. Esse outro é não só um paciente, mas 
também o colega, o companheiro de equipe, ou seja, é um processo de transformação que é 
capaz de transformar o ambiente de trabalho e de ensino como um todo. É uma competência 
que as pessoas não têm? Gostamos de usar a imagem da musculatura em repouso: claro que 
temos essa competência, contudo se não a usamos, não vai estar pronta para agir. E, então, 
essa competência tem que ser estimulada e provocada durante os processos de formação, 
durante o cotidiano. Por que discutimos casos clínicos e não debatemos os aspectos morais, 
os aspectos éticos relacionados a ele? Por que se enfatiza, quando se entra nesse campo, as 
tramas de afeto com o paciente difícil?
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A compreensão que trabalhamos é de que o afeto é o motor e a energia inseparável da 
estrutura cognitiva, mas que são duas dimensões presentes e inseparáveis, embora distintas 
no comportamento moral. Algo como uma bola vermelha. A bola é vermelha, mas tem duas 
características diferentes: a cor e a forma de uma mesma coisa. Dessa mesma maneira ocorre 
com o afeto e a cognição. O constructo competência moral exige a integração de ambos.

Um último ponto que gostaríamos de ressaltar é a questão do diálogo. A tradição 
do pensamento kantiano e religioso preconiza que o certo é não fazer ao outro o que não 
gostaríamos que fi zessem conosco, ou seja, espera-se que cada indivíduo possa ser a síntese 
das especifi cidades de toda a humanidade.

Habermas, por sua vez, propõe que a melhor maneira de se saber o que é melhor 
para o outro é exatamente perguntando a ele, ou seja, incluí-lo em um diálogo racional 
(CORTINA, 2003). Para ele, a atitude dialógica seria reconhecer as pessoas como 
interlocutores válidos, quer dizer, com direito de expressar seus interesses e defendê-los 
com argumentos, bem como estar igualmente disposto a defender seus interesses com 
argumentos. O outro não deve ser visto como alguém a quem devemos convencer, mas 
alguém com quem dialogar. E esse é um problema que enfrentamos em grande parte dos 
nossos processos de formação quando trabalhamos com questões morais, ou seja, as pessoas 
acham que precisam convencer o aluno; o professor considera que tem a posição certa e que 
deve, em uma missão quase religiosa, salvar o outro, que tem posição diferente.

Os trabalhos de Georg Lind mostram que duas abordagens são estratégicas para 
o desenvolvimento da competência moral. A primeira diz respeito às atividades de role 
taken. Não se trata do role playing, ou seja, não se trata de interpretar um papel, mas sim de 
assumir um papel de fato, é ser relevante naquela atividade, assumir aquela responsabilidade, 
participar das atividades. O mesmo se repete na refl exão orientada, que é a possibilidade 
de discutirmos com o aluno, discutir com o colega, aquilo que eles vivenciaram na prática. 
Não se trata de uma discussão simples, mas uma discussão orientada, que proporcione 
aos indivíduos o pensamento crítico, a refl exão verdadeira. Essa decodifi cação não é 
natural. Os papéis do preceptor e do docente devem ser os de problematizar aquilo que 
experimentaram, e consistem em levar argumentos diferentes em relação aos problemas 
morais que vivenciaram; não é ganhar a opinião de alguém.

A Enfermeira Márcia Oliveira (2008) realizou pesquisa em uma Faculdade de 
Enfermagem no Rio de Janeiro, na qual foi feito um grupo focal para discutir com as 
enfermeiras como ocorriam, ou não, tais experiências. Elas disseram que qualquer problema 
que traziam da prática, qualquer dúvida, qualquer angústia, quando chegavam para discutir 
com a orientadora, ela as encaminhava para a Psicologia – “você está com problema, isso não 
é para ser discutido” –, ou seja, qualquer questionamento, a manifestação da vontade de 
efetivamente debater, tudo isso era anulado por quem deveria ter o papel de potencializar a 
discussão e dar consequência a essas experiências.

Não é a experiência que transforma, mas sim, exatamente, a refl exão sobre essa 
experiência, e é esse o papel que devemos desempenhar no campo da formação moral. Não 
podemos deixar que aquele tipo de situação aconteça. Na formação técnica, não é só: “como 
passo o tubo?”, “como entrevisto alguém?”. Qual a hora de tomar decisões, qual a hora de lidar 
com a complexidade dessas relações, enfi m, são questões igualmente da responsabilidade 
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do preceptor, no sentido de contribuir para a formação moral e ética dos seus residentes; 
contudo, os preceptores precisam ser melhor preparados para saberem como agir. É 
necessário saber o que fazer, ou seja, agir menos intuitivamente e com mais embasamento.
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Formação de preceptores para área de saúde

João José Neves Marins*1

A formação de preceptores para atender tanto à necessidade de formação profi ssional 
adequada aos princípios do SUS quanto às Diretrizes Curriculares Nacionais torna-se de 
fundamental importância no momento atual. Neste sentido, apresentamos no texto algumas 
questões polêmicas a respeito do enfoque dessa formação, visando subsidiar os debates e 
a construção coletiva de propostas que adaptem os modelos pedagógicos às práticas dos 
serviços de saúde.

A encomenda feita para discutir as questões da formação pedagógica de preceptores 
continha eixos que trazemos para nortear nossa apresentação. O primeiro refere-se às 
competências e ao desempenho no trabalho em saúde. Esta é uma das questões fundamentais, 
pois necessitamos explicitar ideias claras das competências, do desempenho e do trabalho 
aos quais nos referimos quando falamos em formação pedagógica de preceptores e, também, 
da formação de graduandos. Caso contrário, permitiremos interpretações diversas ao sabor 
de quem executa ou participa do processo. O enfoque é só um método, uma nova ideia, 
uma nova proposta? Torna-se fundamental esclarecer a respeito do que estamos falando e 
para qual fi nalidade estamos querendo capacitar.

O segundo eixo diz respeito aos desafi os da ação pedagógica na preceptoria. Estes 
são grandes. Não temos tradição dessa formação pedagógica na maioria das nossas áreas 
profi ssionais. Existe a visão de que um bom profi ssional deve ser sempre bom preceptor, 
sem, necessariamente, ter passado por um processo de capacitação na área da educação, em 
que se podem analisar métodos ativos, aprender a aprender, avaliar aprendizagem e outras 
questões de interesse.

O terceiro eixo aborda quais estratégias poderão ser usadas para trabalhar a 
preceptoria. Esta ponderação nos remete à necessidade de defi nição de certos referenciais. 
Afi nal, qual diagnóstico de saúde da população iremos trabalhar? Quais são as ofertas de 
serviço e quais são as necessidades identifi cadas? Estas defi nições são de grande importância, 
quando pretendemos formar alguém ou pretendemos formar para formar. Temos que ter 
clara a visão do conceito de saúde, ou seja, do que estamos entendendo como saúde. É 
saúde na visão assistencialista, na biológica ou estamos entendendo que saúde é o bem estar 
físico, psíquico, social e espiritual? No caso de trabalharmos com esta última lógica, a nossa 
questão torna-se bem mais abrangente. Serão muitos os fatores que estarão envolvidos na 
determinação do processo saúde/doença, além de se encontrarem ampliadas as abordagens 
de competências, de cenários e de práticas.

*  Professor Adjunto - Instituto de Saúde da Comunidade – Universidade Federal Fluminense, Diretor Execu-
tivo da Associação Brasileira de Educação Médica- ABEM. 
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Já tivemos uma época em que o conhecimento em saúde era traduzido por miasmas, 
período em que havia muita valorização dos problemas do meio ambiente, do tipo de 
vida das pessoas e de suas posturas. Entretanto, após a identifi cação de etiologias das 
doenças, quando se fundamentou a teoria microbiana, passou-se a desprezar o saber sobre 
o ambiente, pois se conhecia um agente concreto causador de determinada enfermidade. Se 
analisarmos, por exemplo, os trabalhos de pediatria no início do século XX, será possível 
ler textos que dizem não ser tão necessário preocupar-se com a higiene da alimentação 
das crianças, pois havia, na época, uma arma poderosa para solucionar as diarreias, com o 
advento dos antibióticos.

Sabemos, portanto, que a evolução do conhecimento, a construção de novos saberes, 
vai modifi cando as condutas: valorizam-se certos conceitos e se desprezam outros.

Durante longo período, veio ocorrendo intensa concentração na visão e no enfoque 
específi co da doença, do biológico e da assistência, percepção ainda hegemônica. Todavia, 
vem crescendo a luta pela incorporação da saúde como qualidade de vida, pela valorização 
das questões ambientais, sociais, econômicas, culturais e políticas, o que está diretamente 
relacionado ao processo saúde-doença e que precisamos, em muito, tomar em conta.

Esses fatores são, por si, determinantes de enfermidades como também o são da 
evolução e da adesão ou não da clientela ao tratamento. Sem este nível de formação, não 
temos como cumprir, necessariamente, o atendimento adequado da clientela.

O perfi l epidemiológico da população vem se modifi cando ao longo do tempo 
em função das condições de vida da população e do perfi l demográfi co, que demonstra 
crescimento signifi cativo da população idosa. Tal população requer nova competência 
profi ssional, inovação na forma de trabalhar e um nível de relacionamento diferenciado; 
portanto, precisamos estar atentos a esses fatos, que conformam demandas diferenciadas, 
como, por exemplo: a presença das doenças crônico-degenerativas, os problemas psíquicos, 
a estrutura arquitetônica do nosso ambiente, a das moradias. É verdade que muitos acessos 
são inadequados, as escadas, os ônibus, outros transportes, toda essa estrutura não foi 
pensada para o idoso, e, hoje, com a população idosa, temos que revê-la.

Por isso reafi rmamos que temos que estar atentos a essas necessidades, quando 
pensamos em formar um profi ssional de saúde para atuar no campo das práticas. É uma 
forma inovadora de produzir e de incorporar o conhecimento que vai sendo introduzido no 
processo do desenvolvimento técnico-científi co, que também evolui. Precisamos repensar a 
organização da atenção em saúde.

Como pretendemos organizar o processo de trabalho? Queremos reproduzir 
o modelo atual ou provocar mudanças segundo os conceitos citados acima? O que se 
apresenta é: estamos formando um profi ssional para trabalhar que apenas reproduza o que 
vem sendo executado – assistencialismo, demanda espontânea, concentração no biológico 
–, ou queremos formá-lo para trabalhar em uma estrutura que vai sendo modifi cada – 
promoção da saúde, busca ativa de risco em território adstrito, clínica ampliada? Nesse 
contexto surgem grandes problemas. Quem vai formar esse profi ssional? Qual será o nível 
de formação para este cargo? Que ações precisamos desenvolver em saúde para servir de 
referencial à capacitação?

A Constituição do Brasil diz que o nosso sistema de saúde é o SUS, enquanto na 
Lei Orgânica estão explicitadas suas diretrizes e a orientação de que a atenção à população 
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deve ser integral. Nas Diretrizes Curriculares consta que devemos formar um profi ssional 
generalista, com capacidade crítica e refl exiva, que seja humano.

O que é atenção integral? É uma ação que vai muito além da simples assistência 
sintomática para uma demanda. Devemos trabalhar o indivíduo como um todo, em todos 
os seus aspectos. Estamos em um momento de mudança do nosso modelo de assistência, de 
adequação da gestão do cuidado em saúde.

Há também uma série de variações de métodos de aprendizagem. Será que a simples 
incorporação de um método resolve os problemas identifi cados? Temos que promover a 
capacitação de preceptores em uma perspectiva de melhorias, ou, no caso de ser possível 
capacitar alguém com novos métodos, mais adequados, não devemos nos importar que 
seja mantido o que está sendo operado pelos serviços, mesmo que hoje não nos atendam 
mais nem do ponto de vista legal, nem do ponto de vista das nossas expectativas quanto às 
questões da saúde?

Temos que trabalhar com a visão integral e humana. Parece, a princípio, que ao 
dizermos humano, estamos falando o óbvio. Porém, às vezes, também somos desumanos. 
No caso de um hospital, o ‘maqueiro’ nos larga na porta do centro cirúrgico, e, enquanto 
o ‘maqueiro’ do centro cirúrgico vem nos buscar, fi camos sozinhos lá, olhando para o teto, 
sentindo um frio tremendo, com o ar refrigerado ligado. Ninguém fala conosco, ninguém 
pergunta alguma coisa... Isso é humano? É raro acontecer? Vocês não acham que deveria haver 
alguém que nos desse um apoio ali? Que diga: “o senhor aguarda um pouquinho”, “o senhor 
espera”, “vai estar tudo tranquilo, não tem problema”... Não é? É disso que estamos falando.

Então, precisamos acolher... Escuta ampliada, adesão ao tratamento... A questão 
não é só dominar a técnica do que vamos prescrever. Qual é o percentual de adesão ao 
tratamento da tuberculose hoje no Brasil? Não é grande nem é desejável. Isto quer dizer o 
quê? Que parcela grande da população enferma não aderiu ao tratamento. Tem um agente 
etiológico que pode se tornar resistente, e isso complica, não é verdade? Qual é a adesão 
ao tratamento de quem tem diabetes ou lesão cardiovascular? Hoje não basta só obter um 
diagnóstico, prescrever um tratamento e dizer: “bom, agora, o problema é seu”. Não. Porque 
o indivíduo não vai cumprir, não vai usar o medicamento, não vai fazer atividade física, não 
vai trabalhar em cima da dieta... E aí, o que acontece? A resolubilidade é baixa.

Então, quando queremos mudar o processo de trabalho, estamos preocupados em 
capacitar o nosso estudante para que valorize isso. O nosso preceptor também tem que ter 
essa visão. Além de conhecer os métodos e outras coisas mais...

Temos que ter uma visão de território, porque, hoje, na visão da saúde, o território tem 
a ver com a questão do problema. O território tem relação direta com a doença de veiculação 
hídrica. Há territórios com problema de vetores, com o de hospedeiros, para os quais temos 
que formar profi ssionais capazes de lidar com esse controle. É outra lógica. O indivíduo 
tem que ser capacitado para atender tanto em nível de consulta quanto de hospitalização, de 
cirurgia, de emergência, de terapia intensiva, de exames complementares, de saúde mental, 
de promoção, de reabilitação... É um expressivo número de competências que temos de 
capacitar em cenários de prática e sob avaliação na forma cognitiva, nas habilidades e nas 
atitudes. É evidente que, para cada competência, temos que usar determinado cenário e 
uma pluralidade de profi ssionais, que trabalham no processo.
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Que profi ssionais podemos utilizar como preceptores para atender a essa nova lógica? 
Devem ser aqueles capazes de analisar as relações dos fatores sociais, econômicos, culturais, 
ambientais, biológicos e psíquicos no serviço de saúde e, além disso, de executar atividades 
com outras áreas profi ssionais para melhorar as condições de saúde. Convém ressaltar um 
aspecto: o trabalho em equipe precisa ser articulado. Não quer dizer que todos farão sempre 
as mesmas atividades ou que se tornarão um grupo homogêneo, independentemente de suas 
formações específi cas. As atividades profi ssionais de cada profi ssional devem ser respeitadas. 
O importante é como se pode contar com cada um em uma visão de intersetorialidade, a 
qual abrange muito mais do que apenas a de uma única área profi ssional.

O que entendemos por intersetorialidade? A intersetorialidade é a confl uência de 
saberes para interpretar e dar soluções a problemas complexos. Adotam-se referenciais de 
diversos saberes para entender melhor um problema e tentar uma resolubilidade. Este pode 
ser um princípio, por exemplo, do trabalho em equipe. Respeitar, em um sistema matricial, 
o que cada área profi ssional pode dar de contribuição. É trabalhar com interconsulta, 
trabalhar com grupos de terapias homogêneas, valer-se de várias áreas profi ssionais na 
tentativa de promover a adesão das pessoas ao tratamento, de valorizar as ações de promoção, 
de prevenção e de recuperação da saúde.

Afi nal, que competências, habilidades e atitudes os profi ssionais devem dominar no 
período? Há os que entendem o conjunto total da obra por competência e os que preferem 
defi nir competências, habilidades e atitudes. Quando iniciamos o trabalho com esta 
lógica, em 1976, enfatizavam-se: objetivos cognitivos, psicomotores e afetivos. Em geral, as 
competências estão associadas.

Mas, por que estamos chamando a atenção disso? Por causa do processo de 
aprendizagem e de avaliação. Se as nossas profi ssões são eminentemente práticas, é preciso 
que tenhamos capacitação prática, ou seja, o que chamamos de habilidades psicomotoras. 
Não dá para fi car só na esfera do cognitivo. Na nossa área de saúde, em particular, torna-se 
difícil que não tenhamos a chamada ‘prática real’, principalmente na hora de avaliar. Todos 
concentram a avaliação no cognitivo; as provas de acesso à residência, a prova de acesso ao 
serviço de saúde, tudo é na base da cognição.

Analisando esta assertiva, veremos que não temos a percepção de que o aluno tem 
aquela capacidade desenvolvida em atividade prática. Por exemplo, para uma prova de 
múltipla escolha somos capazes de aprender a responder que certo tipo de exantema pode 
estar presente em determinada enfermidade. Isto, porém não garante que identifi quemos 
o tipo de exantema no caso de vê-lo. Mas decoramos que é assim, marcamos na prova e 
acertamos. No entanto, podemos passar por essa situação várias vezes e não identifi cá-
la. Então, prática é prática. Precisamos ter prática para que possamos desenvolver essas 
habilidades.

Individual ou coletiva, consideramos que a atividade gerencial deva fazer parte das 
nossas competências, da mesma forma que a capacidade educacional, principalmente em 
relação à clientela. Temos que desenvolver a relação com as pessoas para conseguir passar às 
informações essenciais, em nível individual e coletivo.

Necessitamos de capacitação na área de pesquisas. Compramos muita tecnologia 
sem a devida comprovação de efetividade. Precisamos aprender a distinguir se o que é 
anunciado tem realmente efi cácia comprovada, se o estudo é representativo.
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Quais os métodos mais adequados para a aprendizagem? Sabemos que, hoje, o 
processo educacional evoluiu muito. Enfatizam-se as ‘metodologias ativas’, que contam com 
a participação centrada no estudante. Estamos acostumados a usar aquele modelo passivo: 
eu sei e você não sabe; eu falo e você escuta. Quem tem letra bonita, copia, tira fotocópia e 
distribui para a turma. Não é assim?

Temos que trabalhar com alguns enfoques que são mais interessantes. Trabalhar 
com problematização. Todavia, é importante ressaltar, não existem métodos milagrosos, 
únicos, soluções completas. 

Incorporar a lógica do ‘aprender a aprender’ torna-se questão importante. O problema 
da avaliação tem sido desastroso. A avaliação punitiva depende do humor do docente, que 
conta com aquelas questões que estão prontas há dez anos e servem como base para todas 
as provas. Copia-se, muda-se a ordem das perguntas e se repete a mesma coisa. Temos que 
mudar, adotar outros métodos mais adequados ao que se quer avaliar. Quais são os atributos 
de determinada competência? Sabemos que a prova escrita é uma avaliação cognitiva. 
Há boas provas para isso. Tem a questão das ações práticas sob supervisão. Um espaço 
permanente de refl exão, que é fundamental na nossa área. É a visão da realidade como ela é, 
completa. O aprendizado na prática do dia-a-dia torna-se extremamente necessário.

Também é imprescindível pensar no que se faz. Essas discussões são interessantes. 
Podemos contar também com algumas atividades clássicas para isso. Por exemplo, no caso 
da área médica, referimo-nos a sessões clínicas que envolvem outras áreas profi ssionais 
nessas sessões. Ou seja, toda vez que ocorrer um problema real para debater, existindo 
a possibilidade de envolver várias áreas profi ssionais para analisá-lo, o debate fi ca bem 
mais rico. Um determinado olhar faz com que você perceba, na sua área, questões que o 
interlocutor de outra área não percebe. Então, quando vivemos isto em conjunto, vamos 
produzindo a educação permanente.

Qual é o cenário mais adequado para a aprendizagem? O cenário está relacionado 
com a competência que queremos atingir. Se vamos analisar a questão ambiental, do 
território, podemos trabalhar em hospital, em unidade básica, em unidade clínica, em 
uma série de outros serviços. O importante é que façamos essa ponte. Às vezes, as pessoas 
imaginam: “não posso levar o estudante lá pra comunidade, para o posto, para a unidade, para 
o hospital, porque lá não tem qualidade boa para o indivíduo aprender”. Essa qualidade só vai 
estar boa no dia em que conseguirmos associar as duas coisas: a aprendizagem e a prática.

Então, qual é o cenário? É um espaço de embate constante entre a política, a ética, a 
pedagogia, assumindo elevado grau de importância na determinação dos possíveis caminhos 
a serem adotados. Então, na verdade, o cenário não é um espaço artifi cial, construído de 
forma perfeita. O cenário é onde se dá o confl ito. É ali que o docente, junto com o estudante 
e o pessoal do serviço, junto com a clientela, vai debater, discutir, porque nossa intenção não 
é deixar o que está. É tentar transformar.

As transformações podem ser de várias naturezas: na grade curricular, no papel do 
supervisor, no cenário, no processo de avaliação, no perfi l dos preceptores. De modo geral, 
os preceptores foram formados no modelo tradicional e com difi culdades. Para pensarmos 
isso tudo, teremos que refl etir sobre uma série de problemas. Teremos que formar uma 
massa crítica e isso poderá ser trabalhado em cursos, em eventos, em grupos de trabalho, no 
intercâmbio de experiências, na criação de núcleos e outros.
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Consideramos a criação de núcleos uma estratégia interessante, porque aí se começa 
a tentar articular uma ação conjunta para um processo de mudança. Às vezes é difícil 
envolver as pessoas, mas uma das principais preocupações aí é respeitar as características 
de cada um. Por exemplo, é comum que haja um excelente profi ssional, com competência 
de resolubilidade maravilhosa, mas que não domina um modelo pedagógico, ainda mais 
aquele que está na moda no momento.

Diante disso, há muitos setores em que simplesmente é dito: “ah, se ele não domina isso, 
desprezo, e troco por aquele que domina”. Isso é um absurdo. O mais adequado é tentarmos 
trazer as pessoas que sabem fazer, que fazem aquilo há mais de vinte, trinta anos, para que se 
somem aos outros, e tentarmos fazer os ajustes necessários, em lugar de simplesmente retirar 
e desvalorizar os profi ssionais e substituí-los. Creio que devemos valorizar as experiências 
de todos. O ideal é que todos consigam entrar no processo para contribuir, e não que 
comecemos a separar e a dividir.

Outra estratégia interessante é a do desenvolvimento da educação permanente. A 
educação permanente precisa ser trabalhada com a realidade, com questões reais, concretas 
e permanentes. De preferência deve haver o treinamento e a capacitação em serviço. Se 
existem experiências semelhantes, temos que buscar sistematizar e analisar para ver se é 
possível adaptar em nossa área. É muito importante que valorizemos atualmente o que está 
dando certo.

Quando devemos começar a desenvolver esses trabalhos? Agora. Hoje. De imediato. 
E quando ele estará acabado? Nunca. Porque isso é uma viagem, não é um porto em que 
atracamos e chegamos ao fi nal. Vamos navegar pelo resto da vida. O dia em que acharmos 
que o serviço está bom demais, vamos parar, pensar, porque podemos já ser reacionários. 
Essa viagem não tem solução defi nitiva e completa; talvez, nunca.
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A formação pedagógica dos profi ssionais 
da área da saúde

Adriana Mohr*1

Introdução

De modo geral, nos cursos de formação dos futuros profi ssionais da saúde, não estão 
presentes elementos e fundamentos pedagógicos que os capacitem a lidar com competência 
e preparo nessa esfera de sua atividade profi ssional, em que pese a natureza desta, na qual o 
cuidar requer muito de educar.

Façamos um pequeno parêntese para defi nir desde já o que se entende por educação. 
De acordo com o Th esaurus Brasileiro de Educação (INEP, 2010), “educação é o processo pelo 
qual o ser humano (indivíduo e coletividade) desenvolve seu intelecto, suas potencialidades, sua 
cultura, satisfaz suas necessidades e se torna agente de sua história interagindo constantemente 
com o meio”. Desta forma é limitado e incorreto sinonimizar educação com informação ou 
esclarecimento.

Observamos que, nos dias de hoje, ainda são minoria os enfermeiros, os farmacêuticos, 
os médicos, os nutricionistas e os odontólogos que tiveram a oportunidade de vivenciar 
discussões ou de adquirir formalmente, em seus cursos de graduação (e de pós-graduação), 
conhecimentos específi cos dos aspectos pedagógicos e educacionais sempre presentes em 
sua atividade.

A educação exercida pelo médico, por exemplo, inclui tanto a comunicação e a 
relação com o seu paciente ou com os familiares deste quanto com seus estudantes, seja na 
bancada de uma aula de anatomia, seja ao lado do leito, em uma sessão de orientação na 
clínica médica.

Os cursos da área da saúde, a exemplo de outras formações profi ssionais, parecem 
esquecer-se de que, ao lado da competência técnica, é necessária a competência pedagógica 
para compreender, planejar e executar ações educativas (em sua variedade de formatos e 
locais). Tal competência não é trivial ou inata: aprende-se a ser professor, da mesma forma 
que se aprende a ser médico, engenheiro ou agrônomo.

O objetivo do presente texto é apontar alguns elementos implícitos ou explícitos 
que compõem o processo educativo e que estão sempre presentes na ação do profi ssional 
de saúde. Defenderemos a importância da capacitação pedagógica na formação desses 
profi ssionais por meio de exemplos e de comparações com um campo profi ssional que 
julgamos ter aspectos semelhantes: a formação de professores para o ensino de ciências.

*  Professora do Departamento de Metodologia de Ensino e do Programa de Pós-Graduação em Educação 
Científi ca e Tecnológica da Universidade Federal de Santa Catarina.
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O preceptor é um educador

O tema do Seminário, do qual este texto é uma resultante, mostra-se extremamente 
importante e atual. Refl etir sobre a Formação pedagógica dos preceptores na área da saúde 
é também pensar a respeito da atividade de preceptoria em si, sobre a formação inicial e 
continuada dos profi ssionais da saúde, e, igualmente, indagar-se o que é a educação em 
saúde.

Em função da nossa formação e atuação, propomos a presente refl exão a partir de 
um ponto de vista extremamente semelhante à problemática vivenciada na área da saúde: 
aquela da formação de professores, em especial, os de ciências naturais. Assim, mutatis 
mutandi, podemos comparar a atividade de preceptoria com a de um professor (de maneira 
específi ca, com aquele que se dedica à formação de futuros professores - o que é o nosso 
caso). A comparação fi ca mais signifi cativa quando tal professor tem a educação em saúde 
(objetivos escolares, fundamentos, currículo, atuação docente na área) como uma de suas 
preocupações de pesquisa (o que também diz respeito ao nosso perfi l profi ssional).

As profi ssões da área da saúde possuem o cuidado como uma de suas atribuições. 
O cuidado encerra muito do educar. Esse educar deve ser compreendido para além da 
esfera dos conhecimentos entendidos apenas como disciplinas científi cas ou escolares 
(matemática, biologia, língua portuguesa etc.). É importante considerar que educar diz 
respeito a estimular o raciocínio, o senso crítico e a curiosidade, assim como a desenvolver 
valores e contribuir para o exercício da cidadania.

Outro aspecto é que uma ação educadora pode acontecer de distintas formas e 
locais: formal, não-formal e informal. Novamente, recorrendo ao Th esaurus Brasileiro de 
Educação (INEP, 2010), encontramos as seguintes defi nições:

Educação formal
(1) Programa sistemático e planejado, que ocorre durante um período contínuo e 

predeterminado de tempo e segue normas e diretrizes determinadas pelo governo federal. 
É oferecida por escolas regulares, centros de formação técnica e tecnológicas e sistemas 
nacionais de aprendizagem. Resulta em formação escolar e profi ssional. (2) Educação 
oferecida pelos sistemas formais de ensino em escolas, faculdades, universidades e outras 
instituições, que geralmente se constitui numa “escada” contínua de ensino para crianças 
e jovens, tendo início, em geral, na idade de cinco, seis ou sete anos e continuando até 
os 20 ou 25. Nos níveis superiores dessa escala, os programas podem ser constituídos de 
alternância de ensino e trabalho.

Educação não-formal
(1) Atividades ou programas organizados fora do sistema regular de ensino, com 

objetivos educacionais bem defi nidos. (2) Tipo de educação ministrada sem se ater a uma 
sequência gradual, não leva a graus nem títulos e se realiza fora do sistema de Educação 
Formal e em forma complementar. (3) Programa sistemático e planejado que ocorre durante 
um período contínuo e predeterminado de tempo.

Educação informal
(1) Processo de aprendizagem contínuo e incidental que se realiza fora do esquema 

formal e não-formal de ensino. (2) Tipo de educação que recebe cada indivíduo durante 
toda sua vida ao adotar atitudes, aceitar valores e adquirir conhecimentos e habilidades da 
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vida diária e das infl uências do meio que o rodeia, como a família, a vizinhança, o trabalho, 
os esportes, a biblioteca, os jornais, a rua, o rádio, etc. (3) Processo educativo assistemático 
que ocorre em meio à família, ao ambiente de trabalho, a partir da mídia, em espaços de 
lazer, entre outros, e resulta no desenvolvimento de conhecimentos e valores

O profi ssional de saúde é um educador, embora nem sempre esteja consciente disso. 
Esse profi ssional desenvolve ações informais de educação como inerentes à sua atividade 
profi ssional, por exemplo, quando se relaciona com o paciente e sua família ou, ainda, com 
colegas de trabalho. Muitas vezes - o caso do preceptor -, ele também faz parte do sistema 
formal, uma vez que tem sob sua responsabilidade a formação de futuros profi ssionais. Tal 
atividade pode acontecer em explanações teóricas com o seu grupo de alunos que discute 
um caso clínico, do mesmo modo que pelo gesto e pela postura à beira do leito do paciente 
ou nas atitudes e valores que mantém com os demais profi ssionais da equipe de saúde.

É possível assim considerarmos que o preceptor é duplamente professor, pois ensina a 
outros médicos, ao futuro médico e ao paciente. Dessa forma, e uma vez que o cuidar encerra 
também o educar, a adequada formação e a refl exão pedagógica fazem-se indispensáveis a 
esse profi ssional.

O que temos visto, em geral, é a negligência da importância dos aspectos pedagógicos 
na formação dos profi ssionais de saúde. Como consequência, a falta de formação para o ser 
professor faz com que a atividade educativa seja realizada a partir de ideias do senso comum, 
o que, na maioria das vezes, não quer dizer bom senso. Ou ainda, que estas ações sejam 
exercidas, consciente ou inconscientemente balizadas por exemplos e modelos (positivos 
e negativos) vivenciados no passado. Tal fenômeno ocorre na formação de professores de 
biologia, de geografi a ou de matemática, e é um dos desafi os da formação profi ssional: 
é necessário que o futuro professor (1) tome consciência desse fenômeno, (2) invista em 
conhecimentos/formação pedagógica, (3) pense sua ação prática, de sala de aula, a partir 
deles.

Paralelamente à questão de sua formação como professor, deve-se indagar ao 
professor: o que é educar? E ao educador-profi ssional da saúde: o que é educar em saúde? 
Com muita facilidade, a resposta que tem sido dada está na esfera do fornecer informações 
ditas adequadas, de fazer com que certas regras, normas e recomendações sejam seguidas 
pelos pacientes. O fracasso e a frustração de um profi ssional que atua a partir dessas 
referências são de fácil constatação. Há que se considerar que este modelo está esgotado e 
que é preciso considerar os pacientes a partir de outro ponto de vista:

(...) os profi ssionais do sistema de saúde (...) estão sendo obrigados 
a conviverem e se aproximarem de outros modelos ou sistemas de 
cuidado, entre eles, o familiar e o popular, com vistas a uma maior 
aproximação lógica do cliente/usuário e de uma interface entre o 
profi ssional e o cliente.

(...) não há como o profi ssional deixar de trazer a tona (para o exercício inclusive 
da própria prática profi ssional) ou deixar de considerar a intrincada rede de símbolos e 
signifi cados que está encarnada na “lógica” do sistema de cuidado popular/familiar e na 
“lógica” do sistema profi ssional. (BOEHS et al., 2007:308)
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Educar em saúde para desenvolver autonomia e certa expertise nos pacientes pode 
ser um caminho inovador visando superar tais difi culdades. Para tanto, a alfabetização 
científi ca, da qual falaremos mais adiante, tem a capacidade de fornecer elementos teóricos 
e metodológicos.

Voltemos, por enquanto, a refl etir sobre o que vem a ser a formação pedagógica de 
um profi ssional de saúde.

Formação pedagógica e racionalidade técnica

No campo da formação dos professores, um conceito muito utilizado é o de 
racionalidade técnica. Segundo Pereira (1999),

Nesse modelo, o professor é visto como um técnico, um especialista 
que aplica com rigor, na sua prática cotidiana, as regras que deri-
vam do conhecimento científi co e do conhecimento pedagógico. 
Portanto, para formar esse profi ssional, é necessário um conjunto 
de disciplinas científi cas e um outro de disciplinas pedagógicas, que 
vão fornecer as bases para sua ação. No estágio supervisionado, o 
futuro professor aplica tais conhecimentos e habilidades científi cas 
e pedagógicas às situações práticas de aula.

Esse modelo de formação docente pode ser descrito, também, se-
gundo a conhecida analogia com o “curso de preparação de nada-
dores” criada por Jacques Busquet, em 1974: Imagine uma escola 
de natação que se dedica um ano a ensinar anatomia e fi siologia da 
natação, psicologia do nadador, química da água e formação dos oce-
anos, custos unitários das piscinas por usuário, sociologia da natação 
(natação e classes sociais), antropologia da natação (o homem e a água) 
e, ainda, a história mundial da natação, dos egípcios aos nossos dias. 
Tudo isso, evidentemente, à base de cursos enciclopédicos, muitos livros, 
além de giz e quadro-negro, porém sem água. Em uma segunda etapa, 
os alunos-nadadores seriam levados a observar, durante outros vários 
meses, nadadores experientes; depois dessa sólida preparação, seriam 
lançados ao mar, em águas bem profundas, em um dia de temporal. 
(Pereira, 1999:112).

No modelo da racionalidade técnica, então, a competência pedagógica subordina-se 
e é decorrente unicamente dos conhecimentos técnicos do campo de atuação profi ssional, 
há clivagem irremediável entre teoria e prática na preparação profi ssional, os elementos 
teóricos são considerados mais importantes do que aqueles práticos, enquanto a prática 
profi ssional é vista como simples espaço-tempo de aplicação dos conhecimentos teóricos. 
Em outras palavras, a profi ciência em determinada técnica cirúrgica transforma aquele 
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cirurgião em bom professor; o sucesso clínico de um pediatra torna-o bom professor de 
pediatria.

Cada vez mais vemos a impotência e o equívoco de um modelo embasado nessas 
premissas. A formação pedagógica indispensável para desempenhar com competência 
muitos aspectos da atuação profi ssional não é tributária da formação técnica, não é inata, 
nem se adquire naturalmente com o tempo, nem deve ser improvisada. É preciso que 
currículos e formadores estejam convencidos de sua necessidade, que desenvolvam tais 
atividades, e que professores, estudantes e profi ssionais invistam tempo e esforço para sua 
consecução. Tal postura é essencial tanto na formação inicial quanto na continuada.

Os currículos precisam ser desenhados de forma a desenvolver dupla competência 
nos futuros profi ssionais: a competência técnica, sem a qual também não se ensina nada a 
ninguém, e a competência pedagógica, que signifi ca conhecimentos e refl exões envolvidos 
no ato de ensinar. Estes incluem conhecimentos sobre o currículo (por exemplo, o que 
ensinar? Quais conhecimentos abordar?).

Necessitam também de conhecimentos didáticos, que dizem respeito à atuação 
docente e à atividade de ser professor. Demandam conhecimentos e refl exões sobre o 
ensino-aprendizagem (por exemplo, os componentes e processos do ato de aprender e do 
ato de ensinar). Requerem conhecimentos sociológicos e antropológicos para que se possa 
considerar o estudante ou o paciente de forma mais complexa e integrada aos seus elementos 
culturais, e como estes se cruzam com o saber profi ssional. Por fi m, têm necessidade de 
conceitos fi losófi co-epistemológicos e axiológicos, que irão permitir sua refl exão sobre as 
origens, as fi nalidades e os valores do processo educativo.

O que foi exposto pode ser esquematizado na Figura 1, a seguir:

Figura 1: Elementos constituintes da formação do professor
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Em que pesem as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da saúde, 
muitos dos currículos de curso não desenvolvem a formação pedagógica para os futuros 
profi ssionais, ou o fazem de forma insufi ciente.

O curso de Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina 
(no qual a autora vem atuando há onze anos) é exemplo de tentativa para superar o modelo 
da racionalidade técnica. De forma resumida, listamos algumas de suas características que 
têm por objetivo integrar conhecimentos de diversas e necessárias áreas para a formação de 
um profi ssional da saúde moderno:

 Desde o início do curso, o estudante está no campo em busca de compreender o 
processo de viver humano.

— O currículo dá ênfase e importância à sociologia e à antropologia da saúde.
— O currículo prevê e desenvolve fundamentos pedagógicos da ação do enfermeiro 

a partir do segundo semestre de curso.
— Ações educativas em saúde são desenvolvidas e analisadas desde o segundo 

semestre.
— A elaboração do currículo contou com a colaboração de um profi ssional do 

campo de conhecimento da Educação.
— O profi ssional do campo da Educação tem atuação na equipe multidisciplinar 

que ministra as atividades didáticas.
Tais estratégias têm colaborado para a construção de um currículo com inter-relações 

entre áreas de conhecimento mais complexas e adequadas ao panorama contemporâneo, 
e, no plano educacional, têm contribuído para que o futuro profi ssional desenvolva a 
mencionada competência pedagógica de forma mais adequada.

Contribuição do campo da Educação em Ciências para a 
formação dos profi ssionais de saúde: alguns exemplos

A formação pedagógica ancora-se em pesquisas e nas práticas do campo educacional, 
mas também daquelas da sociologia e da psicologia, entre outras. A Educação é um campo 
de conhecimento caracterizado, como qualquer outro, por conceitos, teoria e práticas que 
evoluem com o tempo. Assim, atualmente, ela acumula um corpus complexo que muito 
tem a contribuir na superação do senso comum pedagógico utilizado cotidianamente por 
profi ssionais formados em outras áreas.

Em especial, a área de pesquisa da Educação em Ciências tem a contribuir com 
conceitos e refl exões. Mais adiante abordaremos, a título de exemplo, aqueles de ‘obstáculo’, 
‘concepções prévias’ e ‘alfabetização científi ca’. Pretendemos também questionar o que é 
educar em saúde, uma vez que tal discussão traz potencialmente elementos para refl etir 
sobre nossas ações como educadores nesse profícuo e necessário encontro da saúde com a 
educação.

Iniciemos este item com um extrato, longo mas indispensável, de duas das “Siete 
tesis sobre la educación sanitaria para la participación comunitária” (Briceño-León, 1996). 
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Tesis II: La ignorancia no es un hueco a ser llenado, sino un lleno 
a ser transformado. 

Existe la creencia general que la ignorancia es un hueco que debe 
rellenarse, pues la gente no sabe y debe saber. La educación se en-
tiende entonces como un proceso de transmisión de información 
en el cual se pretende llenar un hueco. Desde una perspectiva glo-
bal esta corriente ha tendido a pensar la educación sanitaria como 
propaganda sanitaria. En el caso de la propaganda sanitaria se pre-
sume que hay una transmisión de información de un lado lleno 
hacia otro vacío, porque se presume que en el otro lo que existe es 
una carencia de información (Freire, 1970). 

Este tipo de pensamiento considera igualmente que la acción de 
los individuos deriva de una ausencia de conocimientos y es así 
que se ha formado el modelo que conocemos como CAP (Conoci-
mientos, Actitudes y Prácticas), que sostiene que los conocimientos 
llevan a las actitudes y que las actitudes llevan a las prácticas. Según 
esto, el proporcionar la información, cambiarán las actitudes de las 
personas y, posteriormente, éstas actuarán distinto. 

Tesis III: No hay uno que sabe y otro que no sabe, sino dos que 
saben cosas distintas. Si lo previamente dicho es cierto, hay que 
asumir entonces que tanto los campesinos o los pobladores de una 
comunidad suburbana, como los técnicos de salud o los científi -
cos investigadores, conocen algo sobre el mundo, todos conocen. 
Ciertamente un campesino no sabrá de entomología, pero conoce 
bastante sobre los insectos; no sabrá de arquitectura, pero sabe ha-
cerse su casa; ni tampoco conocerá de teoría sociológica pero sabe 
cómo organizarse para cumplir las faenas y roles de su sociedad. No 
sabe lo que cualquier profesor universitario puede conocer, pero 
ese campesino sabe muchas cosas acerca de la tierra, las semillas o 
las lluvias; o ese poblador urbano tiene saberes abundantes sobre 
construcción, la mecánica o los modos de organizarse para sobrevi-
vir sin trabajo o defenderse unas veces de los ladrones y otras de la 
policía. Sabe mucho sobre otras miles de cosas más de las cuales los 
universitarios somos completamente ignorantes. 

El proceso educativo entonces no debe ser unidireccional, puesto 
que si los dos saben, los dos deben decir algo. El proceso educativo 
es bidireccional y ambas partes generan un compromiso de trans-
formación de sus propios saberes. Cuando decimos transformación 
de ambos lo hacemos en toda su signifi cación. Cuando uno asume 
una experiencia de trabajo con una comunidad, una experiencia 



60

de trabajo con pobladores del campo o de la ciudad, resulta que, al 
fi nal del proceso educativo, esa comunidad o ese grupo de personas 
se ha transformado, pero uno mismo también ha cambiado mu-
cho. Las visiones que uno tenía sobre el mundo, los conocimientos 
que uno tenía y la manera de entender la vida y las formas como 
uno entiende la sociedad también se cambian, es decir, uno tam-
bién se transforma. La educación es entonces un compromiso para 
transformar los saberes y el mundo. (Briceño-León, 1996:12-3)

Como vimos anteriormente, a formação pedagógica inicial ou continuada 
compõe-se de diversos aspectos, que são tributários de áreas de pesquisa diversas, os quais 
contribuem para a compreensão do fenômeno educacional e para a proposição de práticas 
mais adequadas.

A Educação em Ciências, e, mais especifi camente, a Didática das Ciências, é um 
desses campos que vêm, há décadas, produzindo modelos, conceitos e conhecimentos 
capazes de serem úteis em várias situações da prática do profi ssional de saúde e do médico-
professor, em especial. Abordaremos rapidamente três desses conceitos: ‘conhecimentos 
prévios’, ‘obstáculos’ e ‘alfabetização científi ca’.

Moreira (2006:2), ao examinar as distintas visões da aprendizagem signifi cativa 
de Ausubel, afi rma que, na visão clássica dessa teoria, “o que o aprendiz já sabe é o mais 
importante fator isolado que infl uencia a aprendizagem”.

Colinvaux (2008) resume de forma interessante a trajetória do campo do ensino de 
ciências no que diz respeito a suas preocupações e pesquisa, dizendo que:

Em primeiro lugar, temos a metáfora fundadora do movimento, 
qual seja, o aluno como cientista (Nesta retrospectiva vale lembrar 
que, na forma interrogativa, este é o título de um livro publicado 
em 1983 por Rosalind Driver). Com esta metáfora, enfatizava-se 
a capacidade dos alunos em geral para pensar, e mais, para pensar 
bem. Isto é, partia-se do pressuposto que, independente de seu ní-
vel de desenvolvimento intelectual e de sua escolarização anterior, 
os alunos pensam, elaboram hipóteses e as testam, estabelecem re-
lações várias e variadas e buscam explicações. A metáfora estabele-
ce um forte paralelismo entre fazer ciências e aprender ciências... 
Hoje, com o recuo crítico possibilitado pelo avanço da pesquisa, 
sabemos que os processos de produção de conhecimento variam 
em função dos contextos e, portanto, que são talvez mais impor-
tantes as diferenças entre os contextos da ciência e da escola do 
que suas semelhanças. Mas, naquela época, metáfora e paralelismo 
foram fundamentais para produzir uma visão ‘positiva’ do aluno e 
de seus esforços de compreensão/signifi cação: os erros, inevitáveis, 
já não eram atribuídos à falta de atenção ou alguma incapacidade 
dos alunos, mas, ao contrário, aos seus esforços de compreensão. 
(COLINVAUX, 2008:4-5)
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Giordan e De Vecchi (1996) exemplifi cam o resultado do ensino das ciências que 
não leva em conta o conhecimento prévio do estudante e propõem uma metáfora que 
compara os conhecimentos/ações externados pelos indivíduos a um iceberg: as raízes do 
aparente são imensamente maiores e mais profundas do que se pode supor a uma primeira 
vista, e correspondem a conhecimentos e signifi cados de distintas ordens (cognitivos, sociais 
e afetivos), construídos ao longo de toda a vida do indivíduo. Assim, abordar ou trabalhar 
com um conhecimento pressupõe lidar com elementos muito complexos. A fi gura 2 é um 
esquema de tal estrutura.

Figura 2: O Iceberg das Concepções. Modifi cado a partir de proposta de Giordan e De 
Vecchi (1996).

Tal esquema está ancorado na visão bachelardiana da relação do homem com o 
conhecimento. Para Bachelard (1938), todo conhecimento científi co é uma superação de 
obstáculos (de diversos tipos) que se acumulam em nossas vidas. Assim, nos diz que:

Frequentemente eu me surpreendo com o fato de que os professo-
res de ciências, mais ainda do que outros, se isto fosse possível, não 
entendem como não se entenda.
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Os professores de ciências imaginam que o pensamento começa 
como uma aula, que se pode sempre corrigir uma idéia vaga repe-
tindo uma lição, que se pode fazer compreender uma demonstra-
ção, repetindo-a passo a passo.

Eles não refl etiram sobre o fato que o adolescente chega na aula de 
física com seus conhecimentos empíricos já construídos: trata-se, 
então, não de adquirir uma cultura experimental, mas de trocar de 
cultura experimental, de ultrapassar os obstáculos já acumulados 
pela vida cotidiana (BACHELARD, 1938:18).

De acordo com Martinand (1986), que se apoia igualmente em ideias bachelardianas,

(...) a educação científi ca e tecnológica não consiste em construir 
sobre terreno virgem, mas sim em transformar atitudes, represen-
tações e habilidades que já existem (...) são às difi culdades des-
tas transformações mais que aos produtos fi nais que é necessário 
referir-se para guiar as intervenções didáticas. (MARTINAND, 
1986:112)

Vemos, pois, que o conhecimento é construído por reorientações sucessivas, 
por mudança de perspectiva para encarar determinado problema. Nessa concepção, o 
conhecimento atual é obstáculo para o conhecimento futuro. Apesar do nome, o obstáculo 
não tem o caráter negativo de bloqueio da aprendizagem. Ao contrário, é ele que permite a 
nova aprendizagem. O obstáculo está na essência do próprio conhecimento, pois o modo 
de perceber o mundo é dirigido por premissas advindas e construídas pelo conhecimento 
já disponível.

Por sua vez, a alfabetização científi ca é conceito tributário dos anteriores (e de outros), 
que permitem pensar e estruturar de forma inovadora o ensino de ciências e, em especial, 
aquele relativo à saúde.

Este conceito apresenta defi nição polissêmica e tem sido usado desde a década de 
1980. Particularmente, pensamos que a defi nição que lhe atribuem Gérard Fourez et al. 
(1994) é interessante não só do ponto de vista epistemológico e axiológico, mas também 
metodológico, uma vez que esses autores dão o encaminhamento metodológico que pode 
ser útil ao educador tanto em espaços formais quanto naqueles de educação não-formal.

Alfabetização científi ca é, para Fourez (1996), a maneira pela qual os indivíduos 
podem apropriar-se dos conhecimentos disciplinares, articulando-os em enfoques 
interdisciplinares, de modo a assumirem papéis ativos na sociedade tecnocientífi ca moderna:

Sem certas representações que permitem perceber o que está em jogo 
no discurso dos especialistas, as populações correm o risco de estar tão 
desarmadas quanto os analfabetos em uma sociedade na qual reine a 
escrita. Para ser alfabetizado cientifi camente não basta possuir certos 
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conhecimentos científi cos; é necessário que estes sejam compreendidos 
em relação a outras noções, provenientes de diversas disciplinas neces-
sárias ao enfoque de contextos concretos. (Fourez, 1996:187)

O autor identifi ca dois principais interesses da alfabetização científi ca: objetivos 
humanistas, os quais vão permitir que cada um faça desabrochar suas potencialidades, e 
objetivos econômicos, ligados à inserção do indivíduo no mundo econômico-social.

Para Fourez et al (1994), alfabetização científi ca se defi ne em termos de objetivos de 
autonomia, de comunicação, de controle e de negociação frente a fenômenos que os indivíduos 
encontram cotidianamente em suas vidas, e que comportam aspectos relacionados à ciência e 
à tecnologia. Tais elementos abrangem também a relação e o uso dos especialistas:

Eu consideraria, então, alguém como alfabetizado científi ca e 
tecnicamente quando seus conhecimentos lhe permitem uma 
certa autonomia (possibilidade de negociar suas decisões frente 
aos limites naturais ou sociais), uma certa capacidade de comu-
nicar (achar as maneiras de ‘dizer’) e um certo controle e senso 
de responsabilidade frente a situações concretas... (Fourez et al., 
1994:50)

Pensamos que agora podemos voltar às refl exões iniciais e, a partir da prática de cada 
profi ssional, perguntar-nos novamente: o que é educar? O que é educar em saúde ou na área 
da saúde?

Tais indagações, além de aquilatarem a importância dos conhecimentos prévios 
e dos obstáculos, possibilitarão desnaturalizar e repensar os objetivos, os conteúdos e a 
própria natureza da educação na saúde. Em particular, dois aspectos chamam a atenção. 
Primeiramente, a importância de romper com a identifi cação de educação com a informação, 
como se a educação em saúde se restringisse meramente à aquisição clara, objetiva e simples 
de informações que sejam colocadas ao dispor dos pacientes e usuários. Em seguida, a 
importância de questionar e de romper com a ideia de que educação é necessariamente 
mudança de comportamento.

Se começarmos a encarar a educação em saúde como processo de alfabetização 
científi ca, devemos entender que educação é um processo cujo objetivo é ver e compreender 
novos elementos ou os velhos conceitos por outro ângulo, fenômeno que não conseguíamos 
antes do processo educativo em função de obstáculos não superados.

Educação passa, então, a ser encarada com um processo que produz autonomia e 
conhecimento no seu signifi cado mais profundo de algo que se conhece, que se possui, 
que faz parte do indivíduo. Em especial, tais enfoques inovadores podem ser importantes 
para os profi ssionais de saúde como nova possibilidade de encarar, de compreender e de 
trabalhar alguns fenômenos próprios de seu campo de atuação. O papel do paciente no 
gerenciamento do risco1 individual e coletivo é um deles. Outro, é o fenômeno da expertise 

1  Para discussão sobre este tema, ver Revista Eletrônica ComCiência (LABJOR/SBPC), nº 104, dezembro 2008. 
Disponível em <www.comciencia.br> .
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dos pacientes (KENNEDY, 2003; GARBIN et al., 2008) em função da utilização da 
internet pelos pacientes e a decorrente discussão sobre modifi cação da relação médico-
paciente, desprofi ssionalização do médico e empoderamento do paciente.
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A formação pedagógica de preceptores 
dos estudantes da área da saúde: 

uma conversa em três tempos

Paula Cerqueira*1

“Trata-se sempre de liberar a vida lá onde ela é prisioneira, ou tentar 
fazê-lo num combate incerto”. (DELEUZE e GUATARRI, 1992:222)

Primeiro tempo dessa história: sobre um projeto e seu curso

Essa história teve início com a aprovação do projeto “Formação Pedagógica 
dos Formadores dos Profi ssionais da Saúde: a preceptoria dos Internatos em questão” no 
âmbito do edital MCT- CNPq/ MS-SCTIE- DECIT – Nº 23/2006. O projeto situa-se 
na linha de apoio Gestão da Educação em Saúde, e sua proposta diz respeito a “estudos e 
desenvolvimento de materiais e práticas pedagógicas para a educação em saúde”, subitem 
“formulação e implementação de processos educativos e formação dos profi ssionais de 
saúde”. Foi desenvolvido no Laboratório de Currículo e Ensino (LCE-NUTES) sob a 
coordenação da Profª Victoria Brant.

Trata-se de uma iniciativa que vai ao encontro das estratégias de formação e de 
qualifi cação dos trabalhadores de saúde, intensifi cadas tanto pelo Ministério da Saúde 
como pelo da Educação a partir de fi nais da década de 1990.

Embora as ações de formação para o SUS estejam cada vez mais presentes nas 
agendas desses dois ministérios, ainda são frágeis e incipientes as iniciativas que privilegiem 
ações centradas na qualifi cação permanente dos formadores dos profi ssionais de saúde. 
É necessário que esses formadores estejam aptos a formar profi ssionais com habilidades 
adequadas às exigências da carreira profi ssional, a ser exercida com responsabilidade e 
curiosidade científi ca, e que lhes permita recuperar a dimensão essencial do cuidado: a 
relação entre humanos (Feuerwerker & Ceccim, 2004).

É nessa direção que o Laboratório de Currículo e Ensino desenvolve o curso de pós-
graduação na modalidade aperfeiçoamento como uma de suas tecnologias educacionais 
para os preceptores-médicos dos Internatos realizada nos ambulatórios e enfermarias das 
oito unidades hospitalares da UFRJ. Esse curso põe em prática e avalia um modelo de 

* Profª adjunta do IPUB/UFRJ. Coordenadora do LETRAS/IPUB. Tutora do curso de aperfeiçoamento “For-
mação pedagógica dos formadores dos profi ssionais da saúde: a preceptoria dos Internatos em questão”- 
LCE/NUTES. Professora colaboradora da Linha de Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde, da 
Pós-Graduação de Clínica Médica da UFRJ.
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formação pedagógica dos responsáveis pela formação dos profi ssionais de saúde, tendo a 
problematização das práticas em saúde e as tecnologias da informação e da comunicação 
por suporte metodológico. A ideia é que, após o investimento na formação dos preceptores 
médicos das unidades hospitalares da UFRJ, o curso possa ser ampliado para outras 
instituições e demais profi ssões de saúde.

A aposta é que o processo educativo se dê pela integração entre ensino, investigação 
e prática ao tornar os profi ssionais em saúde responsáveis, no cotidiano do seu trabalho, 
por receber e acompanhar os estudantes nas unidades de saúde. Essa ação possibilita aos 
estudantes e aos profi ssionais vivenciarem ativamente a aprendizagem como construção de 
conhecimento por meio da refl exão sobre suas próprias práticas. Entende-se que sustentar 
o mundo do trabalho e a produção do cuidado em saúde como modalidade permanente 
de construção e de mediação pedagógica contribui para a produção de um ambiente 
institucional que fortaleça e sustente práticas responsáveis e de boa qualidade.

O primeiro curso, ofertado em 2007, apoiou-se inicialmente na experiência de 
êxito da disciplina Planejamento Curricular e de Ensino na Área da Saúde oferecida aos 
mestrandos da área da saúde da UFRJ.1 A disciplina usa métodos ativos de aprendizagem 
e tem como objetivos principais provocar o debate das questões relativas à formação 
profi ssional em saúde, refl etir sobre a prática assistencial, além de apresentar e experimentar 
diferentes métodos e técnicas de ensino.

No entanto, as especifi cidades do cenário de prática hospitalar e do cotidiano 
de trabalho das diferentes especialidades envolvidas nessa primeira turma indicaram a 
necessária reestruturação do curso com vistas a aproximar o processo pedagógico pensado 
à realidade enfrentada por aqueles preceptores.

Foi assim que o novo formato do curso foi construído durante, aproximadamente, 
um ano mediante o envolvimento de um grupo de preceptores e da equipe pedagógica do 
LCE-NUTES. A visita ao cenário de prática hospitalar, a participação da equipe pedagógica 
nos rounds com os preceptores e estudantes bem como a conversa com os estudantes sobre 
as fragilidades e as potencialidades de sua formação constituíram aspectos fundamentais 
para a ressignifi cação do projeto.

Assim, após esse período de imersão da equipe pedagógica no cotidiano do trabalho 
hospitalar dos preceptores da UFRJ surgiu o desenho atual do curso, já em sua quarta 
edição.2

Os eixos estruturantes do curso são educação, trabalho e saúde. O curso é norteado 
por duas preocupações centrais: (a) problematizar o ensino tradicional e a realidade de 
saúde contemporânea, e (b) desenvolver nos participantes as competências de ensinar e de 
aprender de modo colaborativo.

Para tanto, faz uso de metodologias educacionais orientadas por problemas que 
estabelecem ligações entre experiências em desenvolvimento na preceptoria, por conteúdos-
problemas relacionados às questões práticas trazidas pelos preceptores, pelos problemas que 

1 Planejamento curricular e de ensino na área da saúde, disciplina obrigatória para os cursos de mestrado da 
Medicina e da Odontologia no CCS-UFRJ, que trabalha questões relativas às políticas de educação e de saúde 
e às práticas pedagógicas.

2  A segunda turma do curso foi oferecida de setembro de 2008 a março de 2009; a terceira, de maio a setembro 
de 2009, e a quarta de maio a setembro de 2010.
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dizem respeito ora aos diferentes modelos de ensino, ora às diversas práticas assistenciais, de 
modo que sejam criadas oportunidades para refl etir, discutir e sistematizar a atividade de 
preceptoria no Internato médico.

Esses eixos são divididos em três módulos e estudados por meio de situações problemas 
nas modalidades presencial e à distância. As 60 horas presenciais destinam-se à discussão 
de problemas, desenvolvimento e avaliação do curso, apresentações teóricas, treinamento de 
técnicas de ensino; as 120 horas a distância, com o uso da plataforma CONSTRUCTORE3, 
destinam-se à troca de resultados da busca de textos e de informações, sínteses teóricas, 
produção coletiva de textos e inserção de recursos didáticos, como vídeos, imagens e outros 
(Brant et al., 2008).

Cada eixo é trabalhado com intervalos de um mês, e, ao fi m do curso, é apresentado 
um trabalho fi nal (TFC), cujo objetivo é propor uma intervenção nos distintos cenários de 
práticas em que esses preceptores estão vinculados sob a orientação das tutoras.

Desde a formação da primeira turma, os resultados recolhidos são bastante 
positivos. As avaliações dos preceptores afi rmam, de modo geral, a importância de se 
adotar estratégias diversifi cadas com métodos ativos de ensino-aprendizagem. Indicam 
que o uso dessas estratégias qualifi cou e transformou suas técnicas de ensino junto aos 
estudantes. Reconhecem que os estudantes participam de forma mais responsável do seu 
processo de aprendizagem. Inserem técnicas de contratualização do processo pedagógico e 
da construção do plano de tratamento em suas práticas cotidianas com a participação ativa 
dos estudantes (LCE-NUTES, 2007, 2008 e 2009).

Ao fi m de quatro edições anuais, são recorrentes as narrativas por parte dos preceptores 
que indicam maior segurança tanto para lidar com as demandas de seus estudantes quanto 
para incluir algumas das técnicas pedagógicas vivenciadas durante o curso no cotidiano da 
preceptoria. Um dado que chama a atenção é o reconhecimento presente em muitas das 
avaliações de que o curso aproximou os diferentes cenários de práticas (internos, externos) 
das unidades hospitalares, integrando profi ssionais de diversos setores, permitindo, em 
alguns casos, maior articulação dos docentes e preceptores, e o compartilhamento dos 
problemas comuns enfrentados na preceptoria. Outro ponto destacado pelos preceptores 
foi o de que a imersão no curso contribuiu para a melhor defi nição das habilidades que 
se esperam de um interno da faculdade de medicina (LCE-NUTES, 2007, 2008 e 2009).

Os trabalhos de fi nal de curso nas três últimas edições apresentaram propostas 
de fácil execução, de alta governabilidade por parte dos preceptores e que indicam o alto 
potencial de transformação dos processos de trabalho nos distintos cenários de práticas. Um 
tema que mereceu destaque nos trabalhos dessas edições foi o da avaliação. Surgiram várias 
propostas de reestruturação dos processos avaliativos nos diferentes cenários de práticas que 
incorporam estratégias de avaliação formativa dos estudantes ao longo de sua inserção no 
internato (LCE-NUTES, 2008 e 2009).

Por fi m, a experimentação de metodologia nova, ativa, que exige refl exão da prática 
e implicação com o processo de ensino aprendizagem, aparece mais uma vez em destaque 
nas avaliações. Os encontros presenciais e a distância foram prazerosos, e o retorno à função 

3  A plataforma CONSTRUCTORE é uma ferramenta virtual de aprendizagem desenvolvida no Laboratório de 
Tecnologias Cognitivas-NUTES-UFRJ.
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de aluno trouxe aspectos mais dinâmicos da vida de todos os participantes (LCE-NUTES, 
2008 e 2009).

Segundo tempo dessa história:
o que essa experiência nos ensina sobre o preceptor, 

suas funções e tecnologias de trabalho

Em primeiro lugar, essa experiência transmite que o exercício da preceptoria é uma 
construção coletiva que se dá sempre com base em encontros, quais sejam: entre aqueles 
que demandam conhecer sobre sua saúde/vida – o usuário; entre aqueles que demandam a 
respeito de determinado processo de saúde e de adoecimento individual e/ou coletivo – o 
estudante e aquele que ativa ou facilita esse processo cognoscível  o preceptor. Dito de 
outra forma, não há um protagonista nesse encontro; preceptor, estudantes e usuários dos 
serviços devem estar abertos à viagem do conhecimento sobre si e sobre a vida que se dá em 
ato e em processo.

Esse encontro, por sua vez, é dependente de outros tantos encontros  entre os 
demais profi ssionais de saúde, os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares, os familiares , 
todos fundamentais para que o trabalho se efetive e o conhecimento acerca do doente e de 
suas necessidades de saúde seja produzido.

A noção de ‘encontro’ usada aqui se ancora na obra de Espinosa, ao sustentar que a 
vida é produto de encontros e afecções. Esses diferentes modos de existência produzidos por 
meio dos encontros podem aumentar ou diminuir as nossas capacidades de pensar, sentir e 
agir (Deleuze, 2002).

Para Espinosa não existe bem e mal. O que existe é o bom e o mau. O bom está 
relacionado aos bons encontros, e o mau, atrelado aos maus encontros. Deleuze (2002) 
afi rma, em seu livro intitulado Espinosa – Filosofi a Prática, que o bom encontro existe 
quando um corpo compõe diretamente a sua relação com o nosso e aumenta a nossa 
potência com toda ou com uma parte da sua:

(...) Quando um corpo encontra outro corpo, uma idéia, outra 
idéia, tanto acontece que as duas relações se compõem para formar 
um todo mais potente, quanto que um decompõe o outro e destrói 
a coesão das suas partes.(...) sentimos alegria quando um corpo se 
encontra com o nosso e com ele se compõe, quando uma idéia se 
encontra com a nossa alma e com ela se compõe; inversamente, 
sentimos tristeza quando um corpo ou uma idéia ameaçam a nossa 
coerência. (Deleuze, 2002:25)

Aposta-se que, nesse encontro, o preceptor opere como mediador e facilitador entre o 
estudante e o usuário dos serviços, qualifi cando e aumentando a potência do agir em saúde. 
Todos são sujeitos ativos do processo de ensinar e de aprender; a produção desse saber se dá 
por meio do trabalho cotidiano nas enfermarias, nos ambulatórios, nos encontros com os 
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pacientes e nas investigações acadêmicas que esses encontros são capazes de potencializar.
Nessa direção, faz toda a diferença na vida de um estudante participar de uma 

formação capaz de transmitir em ação que o doente é sujeito de sua doença e que porta 
um saber, uma narrativa sobre si e sua forma de andar a vida. Reconhecer esse saber como 
legítimo e propositivo, assim como conhecer o saber científi co ofertado pela ciência são 
atitudes fundamentais a serem adquiridas durante a formação do estudante.

Esse conhecimento é construído em ato e em processo, ao longo da formação do 
estudante, e se dá por meio do que Emerson Elias Merhy nomeia como ‘trabalho vivo 
em ato’. Ou seja, “ocorre no momento mesmo que ele se realiza”4, e, na maior parte das 
vezes, esse momento é vivido no cotidiano dos serviços de saúde, tendo o preceptor como 
facilitador ou não desse processo (MERHY, 2002).

Esse curso nos ensina que a forma de o preceptor pensar e agir sobre os sentidos 
de seu trabalho, do cuidar e do formar em saúde e o modo como estabelece seu encontro 
com os estudantes produz distintas formas de entender o cuidado em saúde, com maior ou 
menor grau de responsabilização pela clientela assistida. Ao emprestar para o estudante o 
seu universo de trabalho como fonte de estudo, o processo de aprender se dá em resposta 
e, simultaneamente, em interação com eventos da vida real. Esse processo deixa de ser 
meramente receptivo para ser proativo, ou seja, de construção de novos conhecimentos:

(...) o ato do trabalho funciona como uma escola, ele mexe com a 
nossa forma de pensar e de agir no mundo. Formamo-nos, basica-
mente, no trabalho por ser o lugar de produção do agir em saúde, 
dos profi ssionais de saúde e dos saberes que são ali produzidos. Esse 
exercício cotidiano em si é um ato pedagógico. (Merhy, 2007:5)

Segundo esse autor, é o trabalho humano no exato momento em que é executado 
que determina a produção do cuidado. Mas o trabalho vivo se conecta todo o tempo com 
instrumentos, normas e máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual 
interagem diversos tipos de tecnologias. Estas formas de interações confi guram certo 
sentido no modo de produzir o cuidado.

(...) todo trabalho é mediado por tecnologias e depende da forma 
como elas se comportam no processo de trabalho; pode-se ter pro-
cessos mais criativos, centrados nas relações, ou processos mais pre-
sos à lógica dos instrumentos duros (como as máquinas). (Merhy 
& Franco, 2006:280)

Caberá ao preceptor, no decorrer do processo formativo, apresentar ao estudante 
suas ferramentas tecnológicas de trabalho tanto de modo individual quanto coletivo. Merhy 
afi rma que um bom exemplo da dinâmica do trabalho em saúde pode ser visto no trabalho 
médico, quando podem ser reconhecidos momentos que lançam mão daquilo que chama 
de ‘arsenal tecnológico em saúde’. Para que se entenda esse arsenal, utiliza a imagem de três 

4  Sobre esse conceito, ver. MERHY, E. E. Saúde: a cartografi a do trabalho vivo. São Paulo: Hucitec, 2002.
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valises que portam o que denomina ‘caixas-de-ferramentas’ do ‘agir em saúde’:

(...) as suas ferramentas-máquinas (como o estetoscópio, a seringa), 
seus conhecimentos e saberes tecnológicos (o seu saber-fazer clíni-
co) e suas relações com todos os outros (como os atos de fala) que 
participam da produção e consumo do seu trabalho. (...) na pri-
meira valise se encontram os instrumentos (tecnologias duras), na 
segunda, o saber técnico estruturado (tecnologias leve-duras) e, na 
terceira, as relações entre sujeitos que só têm materialidade em ato 
(tecnologias leves). Na produção do cuidado, o médico (mas pode-
ria ser o enfermeiro, o técnico da saúde) utiliza-se das três valises, 
arranjando de modo diferente uma com a outra, conforme o seu 
modo de produzir o cuidado. Assim, pode haver a predominância 
da lógica instrumental; de outra forma, pode haver um processo 
em que os processos relacionais (intercessores) intervêm para um 
processo de trabalho com maiores graus de liberdade, tecnologica-
mente centrado nas tecnologias leves e leve-duras. (...) (Merhy & 
Franco, 2006:278-81)

No exercício da preceptoria para a formação em saúde é possível produzir conexões 
entre o uso das três tecnologias e as competências afetivas, cognitivas e motoras a serem 
desenvolvidas ao longo dessa formação. Assim como não há sobredeterminação das 
competências, não deve haver sobredeterminação no uso das tecnologias. Todas as 
dimensões de saber por elas produzidas são importantes recursos e habilidades que devem 
ser conquistados pelos estudantes.

Visando acionar essas dimensões, a preceptoria deve assumir a função de um 
‘dispositivo’, para usar o termo de Foucault. O dispositivo é uma ferramenta, algo que faz 
acontecer, portanto deve produzir determinado efeito nessa mediação pedagógica. 

Deleuze (1990), em seu artigo “O que é um dispositivo?”, comenta que os dispositivos 
são como as máquinas de fazer ver e de fazer falar. Afi rmar que a preceptoria deve funcionar 
como dispositivo signifi ca dizer que o efeito desse trabalho cotidiano com os estudantes 
deve ser o de produzir a refl exão na ação. Isto é, necessita provocar no estudante sempre um 
novo pensar e um olhar inovador sobre o campo ou a situação a ser estudada, tomada como 
objeto de análise.

Abre-se, então, em ato, a possibilidade de se produzir, a cada encontro, um saber 
inédito sobre o doente, sua doença e sua vida. Um saber que produz conexões entre as 
competências e as tecnologias a cada vez que é acionado, cujo efeito é possibilitar um 
conhecimento mais completo e complexo sobre a vida das pessoas e do agir em saúde.

Um efeito quase imediato de operar nessa função ‘dispositivo’ é o de acionar 
no estudante e, mesmo, no preceptor uma formação na qual teoria e prática se tornem 
indissociáveis, de modo que o mundo acadêmico e o do trabalho operem em rede.

Assim, estimula-se a produção do domínio do conhecimento específi co e a da 
conquista de habilidades e atitudes profi ssionais, éticas e responsáveis para com as demandas 
da sociedade. A ideia é que a função ‘dispositivo’ da preceptoria acione processos formativos 
e práticas cuidadosas centradas na defesa da vida.
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Terceiro tempo dessa história: o lugar da formação 
pedagógica nas mudanças curriculares

Em primeiro lugar, é preciso destacar que mudanças curriculares são apostas políticas 
que envolvem dimensões macro e micropolíticas, como as institucionais, organizacionais, 
educacionais, éticas, coletivas, individuais, subjetivas e afetivas, entre tantas. Entende-se 
que esse curso, ao enfocar a formação pedagógica dos preceptores, traz um aspecto da 
dimensão micropolítica dessas mudanças para a análise.

Dito de outra forma, iniciativas tais como o curso de formação pedagógica aqui 
apresentado, por si sós, não são, nem serão responsáveis por conduzir ou protagonizar 
transformações nos currículos das profi ssões de saúde. No entanto, introduzem 
transformações e movimentos importantes no interior dos cenários de práticas e nas 
instituições de ensino, qualifi cando signifi cativamente esses espaços, conforme pode ser 
visto nas avaliações apresentadas.

Reconhecer a dimensão micropolítica5 dessa proposta de formação não é sinônimo de 
esvaziar sua força transformadora. Ao contrário, é lançar luz sobre sua potência instituinte, 
seu alto grau de governabilidades em cenários muitas vezes áridos e burocratizados, sem 
perder de vista a complexidade e o desafi o que estão em jogo nas mudanças curriculares. 
A aposta é que esse movimento micropolítico jogue um peso importante na produção de 
novos coletivos no interior desses espaços e que estes sejam multiplicadores de práticas 
inovadoras, singulares e crítico-refl exivas, centradas na produção de assistência diferenciada, 
uma vez que a micropolítica agencia processos de singularidade no próprio nível em que eles 
emergem (GUATARRI & ROLNIK, 1996).

Guattari (1990), em “As três ecologias”, chama a atenção para a potência instituinte 
desse universo micropolítico. Afi rma que as grandes transformações partem da intervenção 
não só das relações de forças visíveis em grande escala, mas também de domínios moleculares, 
de sensibilidade, de inteligência e desejo:

(...) Uma imensa reconstrução das engrenagens sociais é necessária 
para fazer face aos destroços do Capitalismo Mundial Integrado 
(CMI). Só que essa reconstrução passa menos por reformas de cúpu-
la, leis, decretos, programas burocráticos do que pela promoção de 

5  A obra de Deleuze e Guattari ajuda a revelar a limitação das análises da sociedade e seus movimentos 
quando apenas os níveis macropolíticos, macroeconômicos e ideológicos são tomados em análise. Esses 
autores nos mostram que a “sociedade é feita também de um determinado modo de subjetivação dominante 
e sem mudança deste modo, não há mudança” (ROLNIK, 1995, p. 132 - grifos meus). Não é pretensão deste 
texto trabalhar em detalhe os conceitos de macro e micropolítica, mas cabe aqui a advertência: a dimensão 
micropolítica não pode ser vista em oposição à macropolítica. Não se trata de uma lógica binária, em que o 
micro trata das relações entre indivíduos, ou intragrupos. O conceito de micropolítica refere-se aos múltiplos 
processos de constituição das formas da realidade subjetiva e objetiva: “(...) Toda sociedade, mas também 
todo o indivíduo, são pois atravessados pelas duas segmentaridades ao mesmo tempo: molar e outra mole-
cular. Se elas se distinguem, é porque não têm os mesmos termos, nem as mesmas correlações, nem a mesma 
natureza, nem o mesmo tipo de multiplicidade. (...) Em suma, tudo é político, mas toda política é ao mesmo 
tempo macropolítica e micropolítica” (DELEUZE & GUATTARI, 2008:90).
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práticas inovadoras, pela disseminação de experiências alternativas, 
centradas na singularidade e no trabalho permanente de produção de 
subjetividade, que vai adquirindo autonomia e ao mesmo tempo se 
articulando ao resto da sociedade. (...) (Guattari, 1990:44)

Tal experiência nos ensina a deslocar o foco de análise para esse universo micropolítico 
do trabalho em saúde no qual o estudante, o preceptor e o paciente se produzem e, ao 
mesmo tempo, são produzidos. Esse deslocamento do olhar dá lugar a zonas de visibilidade 
de espaços, de práticas e de encontros antes nunca pensados e/ou usados como estratégias 
de mudança.

Seguir sustentando esses olhares e essas ações é o imperativo ético de todos que 
trabalham nesse projeto. É uma aposta na potência de transformação do próprio meio que 
nos constitui. Signifi ca apostar que é possível disparar processos de subjetivação inovadores 
e sustentar múltiplos projetos nos diversos coletivos em disputa no interior das instituições 
de ensino e nos serviços de saúde.

A começar por nós mesmos! A cada encontro, a cada grupo, a cada tutoria, a 
cada turma e a cada imersão em novo espaço de preceptoria, agenciamentos inovadores 
são ativados, novos dispositivos de saber são acionados, possibilidades inéditas de uso e 
de arranjo das tecnologias dura, leve-dura e leve se tornam possíveis. Novas composições 
de saber-fazer são construídas de modo a enfrentar o difícil manejo da nossa caixa de 
ferramentas para o agir em saúde.

Investir no trabalho do preceptor e na sua capacidade de produzir valores e 
conhecimentos que afi rmem a vida em toda a sua forma de existência, por mais diferente 
que essa seja da nossa, este é o nosso projeto!
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O lugar da preceptoria no processo de trabalho 
e gestão institucional em saúde: parênteses, 

premissas e desafi os

Antonio Jose Ledo Alves da Cunha*1

1. Introdução

Neste texto pretendemos discutir o processo de trabalho e a gestão institucional em 
saúde, tendo como objeto central a preceptoria. Como indica o subtítulo, essa discussão será 
permeada por parênteses, premissas e desafi os. Três perguntas chaves norteiam a discussão: 
O que deve fazer um preceptor? Como ele deve realizar o que tem que pôr em prática? E 
fi nalmente: de que maneira poderemos avançar nessa direção?

O primeiro parêntese dá a saber que traremos nessa discussão a perspectiva do 
trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro, contextualizada na gestão institucional 
da Faculdade de Medicina, e que consideraremos o preceptor no lato sensu, ou seja, tanto 
o profi ssional da carreira docente, como o médico que atua com os alunos nessa função.

2. O papel do preceptor

O que deve fazer o preceptor no contexto acima apresentado? Ao pesquisar a 
literatura, encontramos várias funções e atribuições relativas ao preceptor. Algumas delas: 
gerenciar, executar, orientar, liderar, organizar, formar cidadãos, mediar, integrar, atuar 
como interlocutor e como colaborador. Ora, todas essas funções podem ser atribuídas ao 
preceptor, mas também a outros cargos ou funções. Pouco nos interessa, aqui, listar suas 
atribuições, mas sim situá-lo em um modelo que inclui três componentes: gestão / processo 
de trabalho / preceptoria.

A relação entre esses três componentes é fi gurada, compondo um triângulo com setas 
que indicam uma relação de mão dupla entre eles. O que queremos com esse modelo é que 
o lugar do preceptor transcenda o campo das funções e atribuições acima elencadas. Que 
lugar seria esse? Seria precisamente ali, onde se sabe quais resultados devem ser alcançados, 
onde se sabe em qual direção avançar. No contexto da área médica, em que trabalhamos, os 
resultados esperados são aqueles apresentados pelas Diretrizes Curriculares para os cursos 
de Medicina, regulamentadas em 2001.

* Professor Titular, Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, Diretor da Faculdade de Medicina da UFRJ.
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Nas referidas diretrizes consta que os egressos dos cursos de Medicina devem ter, 
entre outras aptidões, certas habilidades e qualidades: postura ética, visão humanística, 
senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, orientação para proteção, 
promoção da saúde e prevenção de doenças, orientação para atuar nos níveis primário, 
secundário e terciário de atenção, e resolver com qualidade problemas prevalentes.

Isso posto, propomos a primeira premissa. O preceptor deve ter um norte, um 
direcionamento; deve possuir clareza sobre que tipo de profi ssional ele é responsável por 
formar. Ou seja, pouco adianta haver diretrizes (resultados esperados), se um dos atores 
responsáveis por alcançar esses resultados não está determinado a atingi-los. Como 
consequência dessa premissa, podemos concluir que: o preceptor deve estar ‘formado’ para 
formar (conhecimentos, atitudes e práticas), e a instituição (gestão) deve ter uma política 
defi nida para formar, avaliar e monitorar o preceptor (para formar outros).

Diante do exposto, podemos formular um primeiro desafi o. As instituições 
formadoras na área médica devem introduzir um processo de formação, de monitoramento 
e avaliação de preceptores para atender as diretrizes curriculares. Conquanto essa conclusão 
seja razoável sob uma perspectiva teórica, na prática, várias difi culdades existem quando 
seguimos nessa direção. Podemos enumerar algumas delas: desvalorização do papel 
docente, improvisação docente, formação pedagógica limitada, diferenças sociais, culturais, 
tecnológicas, nível de especialização requerido, ausência de cultura de avaliação.

3. A atuação do preceptor

Uma vez defi nidos os resultados, ou seja, os objetivos do preceptor, passamos a 
discutir a segunda pergunta que dirige nossa discussão: como fazer para que o preceptor 
realize o que deve desenvolver? Para isso, torna-se necessário tomarmos em conta a 
formação do preceptor. Na maioria das vezes, essa formação é limitada ou inexistente, 
mesmo se considerarmos como preceptores somente aqueles da carreira docente. Ou seja, o 
primeiro passo é o reconhecimento dessa falha. A formação, a nosso ver, é responsabilidade 
institucional e deve ser realizada por meio da gestão. Sendo assim, essa formação inclui um 
direcionamento político-pedagógico ou, como querem alguns, didático-pedagógico. Ou 
seja, deve estar em um contexto institucional, o qual, por sua vez, tem ou adota um projeto 
político-pedagógico.

Nesse projeto, o preceptor deve ter sua capacitação técnica bem defi nida, além de 
suas atribuições e competências. Entre essas competências podemos citar como exemplos: 
facilitar a gestão acadêmica, acompanhar e refl etir sobre a interação aluno-paciente, servir 
como modelo de conduta profi ssional e pessoal, apoiar o desenvolvimento do aluno para 
lidar com novas e intensas emoções, e prover e indicar fontes de informação. Ressaltamos 
que essas competências perdem o sentido se não estiverem em contexto defi nido (projeto 
político-pedagógico), com resultados esperados explícitos (diretrizes curriculares).

Podemos, então, a partir daqui, formular uma segunda premissa: o preceptor tem que 
ter competências defi nidas, incluindo competências mínimas, para que possa ser formado, 
monitorado e avaliado (atributo da gestão). Dessa segunda premissa advém outro parêntese. 
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Ele dá a saber que é necessário desmistifi car a ideia de que, se o indivíduo é bom médico, é 
também um bom preceptor (lato sensu). É comum, no contexto das escolas médicas, julgar 
que, se um profi ssional é competente tecnicamente na atenção aos pacientes, será também 
na função didático-pedagógica de preceptor.

Diante dessa situação podemos ter em mente uma tabela de quatro entradas, 
comumente chamada de “tabela dois por dois”, na qual são apresentadas quatro alternativas 
(quatro células) para o mesmo indivíduo em relação à sua competência como médico e 
como preceptor. O médico e o preceptor competentes; o médico competente e o preceptor 
incompetente; o médico incompetente e o preceptor competente; e, por fi m, ambos 
incompetentes, médico e preceptor. A terceira e a quarta opções são inaceitáveis, já que são 
antiéticas e não podem ser tomadas em conta. Assumindo como aceitáveis tanto a primeira 
como a segunda opção, temos assim o segundo desafi o: profi ssionalizar a preceptoria; defi nir 
perfi l e competências, assim como processos de monitoramento e avaliação do preceptor, 
considerando a complexidade das relações e dos processos de trabalho.

4. Gestão do preceptor

Nesse tópico iremos ponderar sobre como fazer para que o preceptor realize o que 
deve ser posto em prática. Inicialmente, é preciso lembrar que as diretrizes não surgiram 
por geração espontânea. Foram elaboradas após um processo de pactuação de diversas 
forças e estão inseridas em um contexto político-pedagógico. Nesse sentido, a relação 
entre o preceptor e o aluno de graduação, objeto das diretrizes, é de extrema importância. 
Salientamos que, nessa relação, o preceptor não deve estar centrado em si, mas no aluno. 
A consciência desse deslocamento responsável pela posição central do aluno é fundamental 
para a obtenção dos resultados esperados.

Nessa perspectiva, cabe a pergunta: quem ‘precepta’ o preceptor? Acreditamos que 
a resposta deve ser remetida à gestão. Esse, portanto, constitui-se em eixo fundamental 
na formação, sendo importante defi nir como será implementado e que diretrizes precisará 
seguir. Podemos citar dois exemplos que dependem da gestão e infl uenciam de maneira 
contundente a formação dos egressos; portanto, o alcance dos resultados esperados.

Um deles diz respeito aos cenários de prática. Se a maior parte da prática ocorrer em 
hospitais terciários, a formação almejada estará comprometida. Como segundo exemplo, 
podemos citar as características da instituição onde a escola médica está inserida, em 
relação às atividades-fi m da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Caso haja forte 
direcionamento para uma dessas áreas, por exemplo, voltada para a pesquisa, as outras 
atividades de ensino e de extensão serão prejudicadas. Independente de como a instituição 
prioriza suas atividades-fi m, parece-nos que o ensino de graduação deve ter importância 
primordial.

Ressaltamos que não estamos falando em nível individual, mas no coletivo. Por 
que o ensino de graduação é fundamental? Porque, a partir dele, haverá a sensibilização e a 
preparação para a pesquisa e para a extensão. Com base na formação médica, o aluno poderá 
ser um pesquisador nessa área. Além disso, por meio da graduação, será possível motivar o 
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aluno para as atividades de extensão, o que, em geral, ocorre com certa frequência. Graças 
a isso, se dá a continuidade institucional, com o despertar de vocações.

Mais: iluminada pelas diretrizes curriculares, a formação dos alunos fortalece a 
cidadania. Nesse sentido, a formação dos alunos não poderá ser somente instrumental, 
técnica. Exigirá boa dose de refl exão e um aprofundamento a respeito da complexidade 
das relações. Estará voltada a preparar as novas gerações para a construção do futuro – 
formulada nas diretrizes.

Nesse ponto passamos a outro parêntese: se a formação do médico, ou seja, o ensino 
e a graduação são precípuos, eles merecem atenção redobrada, o que signifi ca que aquele que 
atua na formação, o preceptor, deve concentrar aí um investimento signifi cativo. Portanto, 
há necessidade de uma política para a gestão do ensino, que esteja vinculada às diretrizes, 
mas que vá além destas. Esta política deve estar atrelada a uma ideia de Faculdade - a 
Faculdade que queremos -, que deve dar conta de sua inserção na sociedade, do modelo que 
necessita seguir; enfi m, que precisa responder para que e para quem ela existe.

Deve, portanto, ter bem defi nidas a sua missão, a sua visão de futuro e os seus 
objetivos. Como se sabe, isso já acontece em muitas Faculdades de Medicina que fazem 
parte de Universidades, ou seja, de estruturas maiores. Nessas perguntas fundamentais se 
repetem: qual universidade queremos? Em qual conceito de Universidade estamos pensando?

A essa altura, podemos considerar uma terceira premissa, qual seja, a necessidade 
de uma política, de um direcionamento para a gestão do preceptor: como e para que gerir 
(o preceptor). Essa política e esse direcionamento dão especifi cidade à nova escola médica. 
Essa nova escola deve, portanto, ter as seguintes características: eixo de formação médica 
– sintonizada com o SUS, em especial com a atenção básica (não centrada na assistência 
individual prestada em unidades hospitalares); ter em conta todas as dimensões que se 
fazem presentes no processo de adoecimento humano – sociais, econômicas e culturais; 
buscar instrumentalizar os profi ssionais (a) para enfrentar os problemas do binômio saúde-
doença da população nas esferas familiar e comunitária (e não apenas na instância dos 
serviços), e (b) para a educação continuada e o autoaprendizado (problematização).

Em relação à estrutura maior (a universidade), propomos um conceito de universidade 
que não supõe apenas a formação de qualidade, o espírito democrático e uma expansão que 
dê oportunidade à maioria dos jovens. A Universidade deve estar comprometida com um 
projeto de país. Nesse ponto, mais um parêntese é necessário.

Entendemos que toda e qualquer universidade deveria ter esse direcionamento. 
Porém, no caso das universidades públicas, que são mantidas pela sociedade, o retorno 
para quem as mantém é obrigatório. Na UFRJ, o projeto de país mencionado, conforme 
formulado em seu Plano Diretor, inclui: a autonomia técnico-científi ca, a justiça social e o 
desenvolvimento sustentável.

Prontos, então, para o terceiro desafi o: formar preceptores em contexto de unidade 
acadêmica (Faculdade de Medicina) alerta e consciente de sua importância e de seu papel, 
bem como inserida em uma universidade comprometida com um projeto de país. Em suma, 
devem ser esperadas as seguintes interações: preceptor e Projeto de país; Unidade e Projeto 
de país; Universidade e Projeto de país. Mais um parêntese – que surge como consequência 
desse terceiro desafi o –, a saber, a explicitação do referido projeto.
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Ressaltamos que um projeto não explícito é o mesmo que não ter um projeto, ou 
tê-lo oculto.

5. Concretizando o terceiro desafi o

Para concretizar o terceiro desafi o proposto no item anterior – o projeto –, as difi culdades 
são imensas. Podemos dizer que há enormes resistências, acrescidas de um sentimento de 
indiferença. Sabemos que as mudanças, em geral, enfrentam três níveis de difi culdades: 
as estruturais externas, as estruturais internas e as conjunturais. As difi culdades relativas 
às mudanças ditas estruturais externas são aquelas que estão relacionadas ou envolvem 
os macrossistemas. Servem como exemplos as grandes estruturas, como o capitalismo 
internacional e o nacional; a Organização Internacional do Comércio e o complexo 
médico-industrial; o Ministério da Educação e o Ministério da Ciência e Tecnologia etc. 
Já as difi culdades relativas às mudanças ditas estruturais internas estão na dependência 
do contexto social: como se constrói um estilo de pensamento. Estão relacionadas aos 
indivíduos e sua forma de pensar. Por sua vez, as difi culdades conjunturais dizem respeito 
a ações ou a situações locais e dependem, muitas vezes, de gestão. Exemplifi camos com o 
número limitado de professores na graduação, o número limitado de docentes em dedicação 
exclusiva e os sistemas de gratifi cação do tipo da Gratifi cação de Estímulo à Docência 
(GED).

Se considerarmos apenas as difi culdades estruturais internas – aquelas relacionadas à 
forma de pensar dos indivíduos – podemos observar duas tendências que poderíamos chamar 
de tendências ideológicas, no lato sensu. A primeira reúne indivíduos pró-mudança, ou seja, 
os que apoiam e não se intimidam com mudanças, enquanto na segunda encontramos 
aqueles que são avessos, refratários a mudanças. No contexto da educação médica não é 
difícil identifi cá-los, e podemos dizer que representam ideários opostos.

De um lado, o ideário do primeiro grupo, formado por indivíduos pró-mudança, 
é claramente a favor do Movimento pela Reforma Sanitária; da noção de verdade como 
processo-provisoriedade; da valorização da pesquisa qualitativa; da valorização da dimensão 
psicológica e do cultural; da valorização da atuação interdisciplinar multiprofi ssional; 
da valorização da pessoa como um todo. Mais: defendem a fl exibilidade para outras 
racionalidades médicas, o pensamento crítico-político, a saúde pública e a formação 
humanística.

De outro lado, indivíduos com resistência à mudança defendem o complexo médico–
industrial, valorizam apenas a pesquisa quantitativa e a formação técnica, colocam o poder e 
o saber médico acima dos outros, não se preocupam com a fragmentação do conhecimento, 
demonstram onipotência, rigidez e fechamento para outras racionalidades médicas, além de 
cegueira em relação às diversas dimensões da doença, descaso com a saúde pública e com a 
ideia de que o paciente não é um objeto a ser tratado – mas, sim, um sujeito.

Claro está que os exemplos acima mencionados caracterizam posições extremas, mas 
que servem para identifi car aqueles que seriam facilitadores e aqueles que difi cultariam as 
mudanças. Sem pretender extrapolar muito, podemos admitir que as difi culdades estruturais 
internas estão no íntimo do indivíduo, mais no âmbito do habitus, com consequências 
importantes para a gestão.
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6. Gestão como alternativa para mudanças

Considerando que a gestão possa atuar e concretizar mudanças, faz-se necessário 
distinguir dois tipos de gestão, ressaltando que ambas não são necessariamente excludentes: 
a gestão da mudança e a gestão do cotidiano. A primeira requer refl exão e planejamento. 
A segunda está relacionada ao dia-a-dia e requer ações imediatas, muitas delas pouco 
planejadas. Propomos, então, que a gestão da mudança e a gestão do cotidiano possam 
ambas causar impacto na resistência e na indiferença (que se opõem às mudanças).

Destacamos que impactar não é o mesmo que debelar, uma vez que a resistência e 
a indiferença, como já foi dito, têm determinantes adicionais. A gestão pode, no entanto, 
minimizar, suavizar e, acima de tudo, trazer à tona os problemas. A atuação da gestão 
se dará nas difi culdades estruturais internas e nas conjunturais. Nas internas, o fará por 
meio da aglutinação de indivíduos com pensamentos e propostas semelhantes e por meio 
de pactuação. Nas conjunturais deverá impor limites e regras, os quais, muitas vezes, se 
concretizam também somente por meio de pactuação.

7. Considerações fi nais

Em resumo, nesse texto procuramos responder as seguintes perguntas: o que deve 
fazer um preceptor? Como deve pôr em prática aquilo que tem que ser realizado? Como 
avançar nessa direção? Propusemos que o que ele precisa desenvolver está relacionado com o 
produto esperado; o “como fazer” está relacionado a competências, e o “como avançar nessa 
direção” está intimamente ligado à gestão.

Movidos por essas propostas formulamos três premissas e três desafi os. As premissas: 
(a) o preceptor deve ter um norte, um direcionamento, deve possuir clareza a respeito 
do profi ssional que lhe cabe formar; (b) o preceptor precisa ter competências defi nidas, 
incluindo competências mínimas, para que possa ser formado, atuar, ser monitorado e 
avaliado (gestão); e (c) é necessário que haja uma política, um direcionamento para a gestão 
do preceptor: como e para que gerir (o preceptor).

Em relação aos desafi os, propusemos: (a) introduzir um processo de formação, de 
monitoramento e de avaliação do preceptor; (b) profi ssionalizar a preceptoria: defi nir perfi l 
e competências, assim como os processos de monitoramento e avaliação do preceptor, 
considerando a complexidade das relações e dos processos de trabalho, visando atender as 
diretrizes curriculares; e (c) formar preceptores, em contexto de uma unidade sabedora e 
consciente de sua importância e de seu papel, e que esteja inserida em uma universidade 
comprometida com um projeto de país.



Preceptoria e o ensino valorizador do homem

Claudio Bertolli Filho*          
Ana Carolina Biscalquini Talamoni**1 

A iniciativa da preceptoria na área da saúde confi gura-se como uma das respostas 
articuladas às várias demandas oriundas do sistema básico de saúde, sistema este que se 
encontra em situação que, na maior parte dos casos, beira ao colapso. Não é novidade o fato 
de que a população brasileira, das parcelas alocadas nas grandes metrópoles até nas cidades 
de menor porte, vem sofrendo com a precariedade das instituições públicas de saúde, onde 
predominam a escassez de recursos, de capital humano e de incentivos.

Desta situação caótica vivenciada tanto pelos profi ssionais de saúde quanto pelas 
suas clientelas afl ora um conjunto de questionamentos e debates acerca das possibilidades 
de humanização dos serviços em saúde, permeando também as discussões tematizadas pela 
formação dos próprios profi ssionais. Estas preocupações não são recentes e se mostram 
extremamente complexas, já que grande parte dos obstáculos a serem enfrentados se situa 
no cerne do saber médico, ou seja, na perspectiva cartesiana do ser humano que se prolonga 
para o atendimento à saúde, tanto no nível individual quanto coletivo. 

Frente a isto, este texto tem como objetivo discutir a humanização dos serviços 
médico-assistenciais prestados à população e sua implicação no trabalho dos preceptores. 
Para tanto, o primeiro passo consiste em esclarecer o que é entendido por “humanização” e 
como ao longo da história da medicina o elemento “humano” foi paulatinamente subtraído 
das relações estabelecidas entre os profi ssionais da saúde e seus pacientes. Na sequência, 
algumas medidas formativas serão propostas a partir do que concebemos como sendo uma 
efetiva prática humanizadora no território dos serviços de saúde.

O desafi o da humanização e seu contexto

A humanização como uma necessidade formativa é, em si, geradora de uma série 
de debates e controvérsias. O próprio conceito do termo implica vários olhares, deles 
derivando políticas de saúde, práticas e perfi s profi ssionais almejados. Alguns autores/

* Professor adjunto no departamento de Ciências Humanas da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação 
e no Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências da Faculdade de Ciências da Universidade Estadual 
Paulista (UNESP), campus de Bauru. Membro do Grupo de Pesquisa em Ensino de Ciências da mesma insti-
tuição.

** Psicóloga e doutoranda do Programa de Pós-Graduação em Educação para a Ciência da Faculdade de Ci-
ências da Universidade Estadual Paulista (UNESP), campus de Bauru. Membro do Grupo de Pesquisa em 
Ensino de Ciências. Apoio CAPES.
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pesquisadores da área da saúde têm se empenhado em debater esta questão, apontando para 
várias iniciativas que vêm sendo realizadas, no âmbito da formação inicial e continuada 
de médicos, enfermeiros, nutricionistas, odontólogos, psicólogos e outros profi ssionais da 
saúde. Para discorrer sobre estas iniciativas/alternativas, muitas delas já efetivadas no campo 
da formação inicial dos profi ssionais da saúde, é preciso compreender o que se entende por 
humanização e como ela afl ora enquanto necessidade de um contexto histórico, social, 
político e econômico específi co.

Não se constitui em novidade o fato de que os avanços científi cos e tecnológicos vêm 
impactando as sociedades ao promoveram uma redefi nição brusca nos modos de vida do 
homem contemporâneo. Estas alterações abarcam desde as facilidades promovidas pelos 
diversos recursos tecnológicos (desvirtuando, inclusive, a noção de espaço e tempo) na vida 
cotidiana, até uma série de mudanças comportamentais sustentadas, pelo relativamente 
fácil acesso às informações midiáticas que versam, frequentemente sem o devido apuro, 
sobre os conhecimentos e descobertas mais recentes das ciências, as quais focam as múltiplas 
condicionantes dos processos que garantem a saúde ou causam as enfermidades. Neste sentido, 
é possível inferir que há também uma alteração das sensibilidades tanto dos especialistas na 
área da saúde quanto dos enfermos e seus acompanhantes, e consequentemente, das relações 
intra e intersubjetivas que impregnam as instituições de atendimento à saúde.

É neste contexto que a formação dos profi ssionais de saúde vê-se comprometida com 
uma renovação de paradigmas, o que leva ao questionamento de suas práticas corriqueiras, 
que tendem pesadamente a privilegiar o aspecto técnico em detrimento ou mesmo 
desqualifi cação da dimensão humana do paciente.  Aqui, referimo-nos ao paradigma 
fl exneriano que, no campo da educação médica, é alvo de constantes críticas, como a tecida 
por Ferreira (2001, p. 38):

(...) a explicação para todos os problemas enfrentados hoje com 
uma medicina tecnológica, institucionalizada, socialmente seg-
mentada e dependente de um trabalho coletivo, no qual se dilui 
a relação médico paciente e os critérios de ética e responsabilidade 
profi ssional, com pouco sentido humanitário.

Uma das estratégias de conceber a humanização parece provir do entendimento de 
que as novas tecnologias trazem “dilemas” de ordem ética e econômica com os quais os 
profi ssionais de saúde não sabem lidar com clareza. Acredita-se que o alto investimento 
pessoal por parte de professores, pesquisadores e estudantes das áreas da saúde, aliado ao 
alto investimento econômico das universidades e instituições de pesquisa nos hospitais 
escola, seja um dos fatores que têm contribuído para a formação “altamente tecnifi cada” 
destes profi ssionais em detrimento de uma formação humanística que poderia contemplar a 
relevância social da profi ssão, alocando estas dimensões, a técnica e a humana, em opostos 
supostamente irreconciliáveis na profi ssão médica. 

A prática da assistência à saúde para ser humana precisa estar voltada à realidade 
e às necessidades sociais. Mas ao que parece, para ser técnica, não precisa ser humana; 
primeiro porque muitos dos instrumentos tecnológicos de diagnóstico e terapia substituem 
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a fi gura humana, e segundo porque a formação e prática tecnifi cadas implicam o uso de 
uma série de recursos fi nanceiros e tecnológicos disponíveis apenas nas redes particulares de 
serviços. A perspectiva humanística não parece ser discutida no âmbito da prática técnica, 
por supostamente pertencer a uma esfera ética que não é nem pessoal nem profi ssional, 
mas parte de  uma estrutura baseada pela oferta e pela procura, pela livre concorrência, etc. 
Valores como equidade e efi ciência podem, portanto, ser objetivos da prestação geral dos 
serviços de saúde, mas é no contexto da assistência pública de saúde que a humanização 
torna-se uma poderosa ferramenta. A circunstância de o cidadão enfermo ser comumente 
preterido enquanto pessoa em prol de sua representação enquanto realidade e enigma 
biológico, se muitas vezes cômodo para o profi ssional da saúde e menos oneroso para os 
hospitais, mostra-se deprimente para o doente e não raramente coloca a sua vida em risco, 
como uma médica denunciou para a mídia internacional (RIFKIN, 2009). 

Esta refl exão leva a outra: se a humanização dos profi ssionais de saúde é uma 
necessidade, ela está afi nada com uma tendência cultural mais ampla, ou limita-se aos 
contextos públicos já marcados por uma precariedade geral, pela escassez de recursos, e – 
por que não? – pela avareza das palavras e dos sentimentos. Esta perspectiva humanística 
vem complementar a formação dos profi ssionais da saúde, ou de forma implícita, compensar 
“friamente” todas as situações desumanizantes vividas corriqueiramente nos corredores 
de hospitais e enfermarias? Falamos em humanização, como expressão da sensibilidade 
nas relações humanas empreendidas nos serviços de saúde, ou em gentilezas fortuitas que 
ajudem a contornar problemas de esfera bem mais complexa, como as questões econômicas 
e sociais que determinam o atendimento público de saúde?

A formação dos profi ssionais de saúde, assim como o desempenho de seus preceptores, 
encontra-se, portanto, numa situação paradoxal. Devem estar sintonizados com as reformas 
da educação e do sistema de saúde público e, ao mesmo tempo, familiarizados com os 
progressos da ciência e da tecnologia na contemporaneidade. No âmbito dos limites destas 
possibilidades de atuação, afl oram duas questões centrais: a necessidade de defi nir com 
maior apuro o que se entende por humanização, e como ela pode se transformar numa 
prática social viável e efi ciente; e ainda, questionar se este sentido humanitário ao qual se 
urge recorrer, mais do que referir-se a uma forma específi ca de conceber a humanização, 
relaciona-se com uma desumanização que na área da saúde toma várias formas, nas diversas 
situações de constrangimento e humilhação às quais não só uma legião de pacientes mas 
também boa parte dos profi ssionais da saúde são diariamente submetidas.

A partir disso, Ferreira (2001) caracteriza o humanismo na medicina como “(...) a 
visão do indivíduo, são ou enfermo, como um todo e não somente em função de determinado 
sintoma ou alteração patológica. Como tal, torna-se um fator de grande importância, no 
processo de incorporação tecnológica cuja adequação moral depende da valorização ética 
exercida pelo médico” (p. 39). 

Para embasar sua perspectiva, o autor recorre à critica ao tecnicismo que, ao centrar-
se na exploração de segmentos orgânicos e partes fragmentadas do corpo, reitera a visão 
reducionista do mesmo, além de desmistifi car o “sacerdócio da medicina”. A especialização 
dos profi ssionais da área da saúde seria, para o referido autor, consequência de uma visão 
cartesiana que, se estendendo da academia aos consultórios e hospitais, excluiria o sofrimento 
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psíquico do rol de preocupações do cuidado médico, sendo o próprio médico reduzido à 
representação da sua instituição, numa relação alienada e alienante em que também não 
existe exatamente um paciente, e sim um vivente acometido por uma enfermidade ou por 
uma disfunção orgânica ou psíquica. 

Se esta situação pode ter suas origens ainda nos bancos escolares, é também preciso 
apontar para como a realidade sanitária do Brasil contribui com a desumanização neste 
setor, ajudando a compor a necessidade formativa sobre a qual nos propomos discutir. Um 
primeiro aspecto desta realidade refere-se ao modelo de saúde que, ao estar centrado na 
doença, “(...) em si encerra uma supervalorização tecnológica- centrada no hospital – num 
contexto em que a promoção da saúde e a prevenção de agravos são relegadas a um segundo 
plano” (PIANCASTELLI, 2001, p. 125). O segundo aspecto refere-se à organização 
burocrática da rede básica de saúde, que ao subdividir-se “(...) em postos, centros ou 
unidades básicas de saúde, passou a ser acessória e desqualifi cada, com isso perdendo seu 
potencial de resultados, alimentando a própria lógica que a excluía de antemão” (op. cit.p. 
126). Assim, entende-se que a assistência hospitalar tem direcionado seus esforços para ser 
uma solução aos casos de urgência, evidenciando o colapso da promoção e da assistência à 
saúde bem como no atendimento às emergências.

Numa perspectiva de superação desta realidade amplamente constatada, e na 
tentativa de humanizar os processos formativos, podemos citar iniciativas como a alteração 
de conteúdos disciplinares e a inserção de disciplinas como Introdução à Prática Médica, 
Antro pologia, Psicologia, Atenção Primária à Saúde, Introdução à Vida Universitária, Ciclo 
da Vida na Prática Médica dentre outros temas dos eixos psico-humanísticos nos cursos de 
formação dos profi ssionais da saúde (FERREIRA, 2001; EZEQUIEL, 2008). Com relação 
à inserção destas disciplinas, Ezequiel et al (2008, p. 172), em pesquisa que objetivou avaliar 
possíveis alterações na formação de médicos após as reformas curriculares, constataram: 

Os discentes, antes da reforma e após, atribuem o mesmo grau 
de importância ao humanismo na formação médica, mesmo que 
a abordagem do tema tenha passado a ocorrer de forma enfática 
e desde o início do curso médico após as mudanças curriculares, 
sobretudo através de novas disciplinas do eixo psico-humanístico, 
inseridas a partir dos primeiros períodos do curso médico. Ape-
sar de não haver dúvidas dos resultados positivos conseguidos com 
a reforma curricular neste aspecto, é necessário que todas as dis-
ciplinas ou módulos curriculares, de maneira contínua e articulada, 
se incluam neste processo. 

A integração de estudantes em programas sociais como Saúde da Família e ainda 
constantes alusões acerca da plausibilidade de se associar a aprendizagem, que é centrada no 
hospital escola, à aprendizagem nos hospitais do sistema único de saúde (SUS) foram algumas 
das alternativas vislumbradas a partir das amplas discussões e reformulações proporcionadas 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para as profi ssões da saúde (BRASIL, 2001); e 
com o Plano Nacional de Humanização (PNH), instaurado pela Secretaria Executiva do 
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Ministério da Saúde, e “que concebeu que a humanização, enquanto política pública deveria 
traduzir princípios e modos de operar no conjunto das relações entre todos que constituem 
o SUS. Era principalmente o modo coletivo e co-gestivo de produção de saúde e de sujeitos 
implicados nesta produção que deveria orientar a construção da PNH” (BENEVIDES E 
PASSOS, 2005a, p. 562).

Segundo Benevides e Passos (2005a; 2005b), o PNH de fato almejou uma mudança 
das relações entre os sujeitos, no resguardo dos direitos à saúde de cada cidadão por meio 
da valorização das subjetividades, numa tentativa de redefi nição dos sujeitos implicados no 
contexto da assistência à saúde enquanto sujeitos de transformação social. Grande parte 
das propostas supracitadas guarda em seu bojo a esperança de que seja possível educar para 
a incorporação de elementos humanísticos, e em muitos textos encontramos referência a 
esta perspectiva como se a própria “humanização” pudesse ser convertida em um conjunto 
de habilidades ou benefícios a serem disponibilizados pelos serviços de saúde. De modo 
geral, as estratégias propostas relacionam-se a algumas capacidades específi cas, tais como: 
estabelecer relações intersubjetivas “satisfatórias”; conhecer as especifi cidades dos problemas 
locais de saúde; promover medidas de caráter preventivo; estar apto a acompanhar os avanços 
científi co-tecnológicos (“aprender a conhecer”); e, por último, priorizar as necessidades de 
saúde da população, com ênfase na ação preventiva, dentro de uma visão integral e de 
valores éticos e culturais. 

A partir da multiplicação das discussões, foram estabelecidos os princípios norteadores 
da Política Nacional de Humanização: 1) valorização da dimensão subjetiva e social em 
todas as práticas de atenção e gestão no SUS, fortalecendo o compromisso com os direitos 
do cidadão, destacando-se o respeito às questões de gênero, etnia, raça, orientação sexual e às 
populações específi cas (índios, quilombolas, ribeirinhos, assentados, etc.); 2) fortalecimento 
do trabalho em equipe multiprofi ssional, fomentando a transversalidade e a grupalidade; 3) 
apoio à construção de redes cooperativas, solidárias e comprometidas com a produção de 
saúde e com a produção de sujeitos; 4) construção de autonomia e protagonismo de sujeitos 
e coletivos implicados na rede do SUS; 5) corresponsabilidade desses sujeitos nos processos 
de gestão e de atenção; 6) fortalecimento do controle social com caráter participativo em 
todas as instâncias gestoras do SUS; 7) compromisso com a democratização das relações 
de trabalho e valorização dos profi ssionais de saúde, estimulando processos de educação 
permanente (BRASIL, 2004).

A contribuição da História para os debates

 Como foi visto, a própria noção de humanização apresenta-se polissêmica, às vezes 
na fala de um único pesquisador ou instituição. Postula-se aqui que a incorporação das 
tecnologias de ponta, o amplo e rápido atendimento à população, a reforma curricular que 
inclua disciplinas importadas das Humanidades e todos os outros itens que comumente são 
agregados ao conceito de humanização não sejam dimensões reciprocamente excludentes, 
mas sim aspectos necessários de serem conjugados, frutifi cando inclusive no processo de 
geração de novos perfi s dos profi ssionais de saúde.
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 Nesse contexto, a possível contribuição das Ciências Humanas, especialmente da 
História, pode ser a de se contrapor à imagem do paciente como um mero organismo 
biológico em estado de desconforto, portanto um elemento passivo ao saber/poder médico-
institucional. E isto só é possível se for levado em consideração e questionamento a 
constituição do personagem do doente no imaginário ocidental, assim como suas implicações 
na tecedura das relações entre os profi ssionais da saúde e os enfermos. Em outros termos, 
propõe-se aqui que a preceptoria inclua entre seus eixos estruturais de debate a historicidade 
do doente e das relações nutridas entre os enfermos e os que tratam da sua saúde como um 
dos caminhos viáveis para se chegar um pouco mais próximo da humanização desejada, 
tarefa que, implicitamente, já conta com uma signifi cativa trajetória na produção dos 
historiadores e dos profi ssionais da saúde (ROSEN, 1967; REVEL E PETER, 1976), e, 
sobretudo, do médico e fi lósofo espanhol Pedro Laín Entralgo, cujas obras mostram-se de 
vital importância para a tarefa aqui proposta.

 Um olhar mais meticuloso sobre o sujeito enfermo, na condição de paciente, ganha 
importância para além dos limites mágico-religiosos a partir da Grécia Clássica. Apesar 
de não se poder vislumbrar uma unidade de posicionamentos, na perspectiva hipocrática, 
o fundamento da relação médico-paciente largamente admitido constituía-se na philía, 
amizade, tema de seguidas menções nos textos atribuídos a Sócrates, Platão e Aristóteles. 
Para estes fi lósofos, a amizade consistia na ação empenhada do sujeito em procurar o bem 
do amigo, o que afl orava como uma realização pessoal, e, enquanto missão vital, defi nia-
se como o caminho para o alcance não só da plenitude do ser como também da plenitude 
da natureza humana. Aquele que curava ou contribuía para o movimento curativo seria 
emblema de uma ética não propriamente respaldada pela philanthropía, mas sim pela 
anthropophilía (amizade pelos homens) e pela philotekhnía (amor pelo saber técnico – ou 
arte de curar, elemento fundamental na ajuda oferecida à natureza do enfermo em sua 
tendência para a cura). Nesse sentido, a tékhne, em termos aristotélicos, deve ser entendida 
como o movimento de quem sabe como e porque agir, podendo tais ações serem tomadas 
por mímesis (imitação) ou por poíesis (inovação). Em consequência, ainda para Aristóteles, a 
medicina seria o encontro entre a sensibilidade e a razão, ambas constituindo o logos, isto é, 
o saber sobre a saúde e a enfermidade.

 Ainda em termos hipocráticos, a anthropophilía e a philoteknía mostravam-se 
conjugadas na expressão de amor pela natureza, cuja essência era pensada em termos de 
saúde, perfeição e, portanto, de beleza. Esta, por sua vez, aproximava-se da harmonia, 
objetivo último da existência humana. A Escola de Cós, da qual Hipócrates tomou parte, 
selou a essência da atividade médica: a fi siophilía, isto é, o amor pela natureza, da qual o 
Homem era tido como o componente privilegiado (LAÍN ENTRALGO, 1982). 

 Se estes eram os fundamentos da philía vivenciada pelo médico, quais eram os 
pressupostos que deveriam ser nutridos pelo paciente? A primeira dimensão era a confi ança 
do doente em relação àquele que se propunha a curá-lo. Uma confi ança que tinha como base 
o prestígio ainda parcialmente religioso que os gregos nutriam pela tékne, e sua efi ciência 
conjugada à confi ança que deveria ser depositada no médico que o assistia. Essa confi ança, 
é bom que se diga, não era ilimitada no contexto dos esculápios, pois, apesar de ser um 
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saber oferecido pelos deuses (Asclépio, fi lho de Apolo, havia recebido tal saber do centauro 
Quirón), a natureza gerava doenças incuráveis, portanto impossíveis de serem tratadas com 
efi ciência pela tékne iatriké.

 Deve-se lembrar também que, nos textos atribuídos a Hipócrates, havia fatores 
extratécnicos que atuavam como elementos coadjuvantes na confi ança do paciente pelo 
médico. O asseio do corpo e das vestimentas, a vida moderada e um diálogo franco e 
cordial, a presteza na tomada de decisões e a persuasão verbal, dentre outros elementos, 
contribuíam para a consagração da amizade necessária à realização da cura ou, pelo menos, 
a minimização dos padecimentos do enfermo. 

 Advém destas considerações que a philía que unia o médico e o paciente não se dava 
por identifi cação entre os sujeitos, mas sim por partilharem de uma mesma problemática 
ditada pela doença. Em consequência, aquele que sabia sobre os segredos da physiología (os 
mecanismos da natureza) contava com uma espécie de superioridade em relação àquele outro 
que tinha o funcionamento do seu corpo prejudicado. Testemunhava-se assim a necessidade 
de estabelecimento de uma amizade na qual o paciente estava subordinado ao médico, 
que, em seu patamar, deveria utilizar de um discurso pedagógico para instruir e convencer 
o paciente a aceitar suas orientações, relativas não só ao consumo de medicamentos, mas 
também às necessárias alterações de hábitos. 

O Corpus Hippocraticum praticamente manteve-se silencioso acerca das relações 
sociais mais abrangentes nutridas entre os médicos e seus pacientes, mas, sobretudo, Platão 
pontuou seus escritos com indicações sobre as necessárias diferenças de comportamento do 
curador frente ao enfermo; o diálogo e a delonga temporal do encontro entre o médico e o 
paciente deveriam ocorrer sob condições sociais específi cas, ou seja, quando este último era 
cidadão e pertencia ao agrupamento abastado. A fi gura do médico e uma de suas atribuições 
neste contexto era assistir o doente até quando este não pudesse ou não quisesse continuar 
o tratamento. Já os escravos e os indivíduos mais pobres costumavam ser tratados por 
empíricos destituídos de maiores conhecimentos técnicos, por meio de uma prática que 
evitava ao máximo o possível diálogo com estes enfermos (LAÍN ENTRALGO, 1983).

A proposta grega manteve-se pouco alterada durante o primado do Império 
Romano, podendo ainda ser ilustrada pela medicina galênica, que, dentre suas inúmeras 
contribuições, buscou consagrar as relações deterministas e “perfeitas” entre os órgãos e suas 
funções, entre a origem das doenças, as doenças e seus tratamentos. A prática médica de 
Galeno foi de certa forma amparada por seu prestígio pessoal junto às classes sociais mais 
elevadas e, paralelamente, por sua vaidade pessoal, exacerbada em função de sua capacidade 
de “decifrar” os processos de adoecimento e consequentemente, de parte da natureza:

Galeno conhecia tudo, tinha resposta para tudo; descreve ousada-
mente a origem de todas as doenças e esboça seus tratamentos. 
Encarna, quiçá pela primeira vez na história, o médico que se con-
sidera como onisciente e cujo ar de autoridade emana de cada ato e 
de cada palavra (CASTIGLIONI, vol. 1, p. 260).
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Já no contexto medieval, apesar de variações temporais e regionais, nota-se que 
ocorreu a reforma da relação médico-paciente. As novas orientações sociais, com a Igreja 
Católica como instituição dominante, refl etiram-se na percepção do mundo e nos laços de 
sociabilidade, implicando a adoção de novas coordenadas para tornar fl uído o encontro 
entre aqueles que curavam e aqueles que padeciam. A primeira observação a ser feita é 
que, diferentemente da Antiguidade Clássica, houve no medievo uma relativa dissociação 
entre a perfectibilidade (beleza, harmonia) do corpo e do espírito, podendo então haver 
a perfectibilidade da alma, mas não do corpo. A hagiografi a está repleta de personagens 
que, a partir da experiência com um corpo debilitado, desfrutavam da pureza perfeita do 
espírito. Em alguns casos, era a enfermidade que garantia ou que pelo menos contribuía 
para a pureza do espírito, pois a doença era entendida como uma possibilidade de provação 
individual e/ou coletiva.  A amizade, disposta na Paideia, agora ganhava o sentido cristão 
de expressão pela busca da perfeição espiritual, realizando-se inclusive por intermédio da 
caritas ou agape, o que conferiu um novo sentido à fi lantropia helênica, pois se aproximava 
da noção de compaixão cristã em relação aos padecimentos experimentados por outro 
“irmão em Cristo”. 

A amizade médica metamorfoseou-se em caridade médica, a qual poderia e deveria 
ser praticada não só entre amigos, mas entre cristãos que se encontravam próximos no 
espaço, ganhando o sentido de mandamento religioso. Em termos idealísticos, a nova 
postura implicava em sensíveis alterações na prática da medicina e, consequentemente, 
na relação do médico com seus pacientes. A primeira delas era a condição igualitária dos 
pacientes, não importando a posição que ocupava na estrutura social ou sua origem étnico-
tribal. Também houve uma valorização terapêutica e moral da convivência entre o médico 
e o paciente, inclusive quando da constatação de doenças incuráveis; mesmo neste caso, 
diferente do proposto pelos gregos, o médico deveria permanecer ao lado do paciente até o 
momento da chegada do Ceifeiro Implacável, conferindo ao clínico as tarefas sacerdotais 
quando um padre não estava presente. 

Além de se tecer censuras ao médico que cobrava pelos seus serviços, também houve 
a incorporação de prédicas religiosas cristãs como parte constitutiva e às vezes fundamental 
dos cuidados prestados ao enfermo, especialmente na medicina dita monacal. A prática 
médica foi preterida em função do poder curativo dos sacerdotes, o que, segundo Castiglioni 
(1947), ocasionou a suspensão do desenvolvimento de conhecimentos médico-anatômicos 
por um longo período, que, salvo algumas exceções, só serão retomados a partir do século 
XIV. Tais posturas, entretanto, a partir dos últimos séculos da Idade Média, passaram a 
restringir-se aos mosteiros, onde as práticas curativas e assistenciais eram exercidas pelos 
sacerdotes. A philía transmutara em amicitia christiana nos quadros da medicina monacal da 
Alta Idade Média. A medicina perdeu parte de sua condição técnica (traduzida pelo termo 
ars entre os latinos); desta forma, até por volta do século XIII, praticou-se uma medicina 
monacal pré-técnica que, ao desqualifi car os ensinamentos greco-romanos, praticamente 
limitava-a a um ofício caritativo baseado no suposto de que os doentes puros de espírito e 
jovens em idade recuperariam a saúde devido à intervenção divina, enquanto que a morte era 
o desfecho certo para os enfermos ímpios.  Também na área da saúde o sacerdote reclamava 
para si a condição de mediador entre o paciente e Deus, cabendo ao padre, acima de tudo, 
orar em favor dos doentes sob seus cuidados (LAÍN ENTRALGO, 1983).
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Nos ambientes laicos do fi nal da Idade Média, onde os praticantes de medicina 
eram, sobretudo, árabes, judeus e europeus não sufi cientemente “romanizados”, novas 
posturas fl oresceram, graças à escola médica de Salerno, cuja Regola (1975) já deixava não 
só antever a combinação da tradição hipocrática com os ideários científi cos árabes e judeus, 
mas também aconselhava o pagamento pelos serviços de assistência à saúde. Nesse contexto, 
se reinstalou a tékne como fundamento da prática médica, mesmo que associada à graça 
divina. 

Em termos relacionais, o paciente ainda era alvo da amizade subordinada ao médico, 
e, mais do que isto, porque gratuita para os mais pobres, a presença do médico deveria ter 
como reposta a submissão e a gratidão do paciente. O médico deveria tratar o paciente com 
a autoridade de um pai, o que estabelecia novos liames de subordinação. O amor cristão, 
fundamento da relação, deveria se pronunciar não só pelo ensinamento ou reafi rmação dos 
postulados religiosos por parte do médico, mas também por suas virtudes pessoais, das 
orações, do asseio do ambiente de cura e da administração precisa dos medicamentos para 
a restauração da saúde perdida. Apesar disso, a história registra vários casos nos quais os 
nobres que não conseguiam a cura maltratavam seus médicos, impondo-lhes desde açoites 
em público até a condenação à morte, deixando claro que a confi ança exigida também 
convivia com a desconfi ança sobre a qualidade dos serviços ou intenções secretas dos fi lhos 
de Hipócrates. 

A superação da Alta Idade Média favoreceu a retomada ou ressignifi cação dos 
postulados médicos datados da Antiguidade Clássica, permitindo que a medicina 
recuperasse, pelo menos parcialmente, a noção de prática técnica, mesmo que amalgamada 
com os princípios cristãos. A physis ou natura foi revalorizada e a compreensão dos seus 
mecanismos implicava também na “naturalização” da saúde e da doença, dando sentido 
à chamada “revolução científi ca” da Idade Moderna. Isto ocorreu, não sem contradições, 
mediante a cristianização do ideário grego sobre a physis e a tékhne, o que permitiu a 
constituição de uma ars medicae que, mediante a noção de potência divina, colocava a 
doença como desígnio divino e o doente como aquele que é punido ou testado por Deus. 
Assim, voltou a se valorizar a técnica e os medicamentos, sendo que estes só poderiam gerar 
o efeito curativo desejado se assim fosse a vontade divina. Nestes termos, o médico passou 
a ser avaliado como sendo tanto um “servidor da natureza” quanto um “servidor de Deus”, 
atuando nesses dois campos em prol do paciente.

No contexto moderno, regido pelo afl oramento do capitalismo, a progressiva 
secularização da medicina refl etia um movimento geral de laicização da cultura ocidental. 
A partir de então, mesmo com a sobrevivência do espírito fi lantrópico entre os profi ssionais 
da saúde, o pagamento pelos seus trabalhos tornou-se regra; se persistia o ideal de amizade, 
ele passou a se integrar à noção de amabilidade fi lantrópica, isto é, a procura do bem do 
outro, a confi dência, o respeito mútuo, mesmo que em um grande número de vezes com a 
mediação do dinheiro (LAÍN ENTRALGO, 1969).

As transformações políticas e sociais, especialmente após a Revolução Francesa, 
conferiram novas dimensões à relação médico paciente. Alçado à condição de cidadão, isto 
é, de um indivíduo que dispunha de direitos e deveres legitimados na esfera sócio-política, 
o paciente passou a ser concebido como aquele que intencional e racionalmente buscava a 
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cura de seus males, a qual só pode ser propiciada pelo profi ssional especializado que, por 
sua vez, por compromisso com o Estado, com o ofício e com o cidadão, buscava minimizar 
os padecimentos dos seus semelhantes. Em outros termos, médico e paciente tornam-se 
personagens que convergem para um mesmo objetivo, mesmo que ambos estejam em 
distintas posições nessa aventura conjunta. Fala-se, pois, em mais do que amizade, em uma 
“camaradagem” compromissada politicamente e alicerçada em um interesse associativo 
comum, cada um sabendo implicitamente o que fazer, o que falar e o que calar.

Os limites de tal parceria mostravam-se evidentes. O primeiro deles é que o processo 
de laicização da medicina apresentou-se tributário da fi losofi a de Descartes que advogava 
uma cisão – ou dualidade – entre o corpo e o espírito. Se existia o “fantasma da máquina” – o 
espírito – que alimenta o corpo, este era e ainda é entendido como uma “máquina” biológica 
dotada de roldanas, cabos e ganchos metafóricos; a partir desta concepção instituiu-se uma 
antropologia naturalista que, em uma de suas pontas, alimenta os fundamentos da relação 
médico-paciente até os dias de hoje. 

 O nascimento da clínica, como diz Foucault (1977), tendeu a calar o enfermo, e, 
em vez dele, os questionamentos especializados se dirigiram ao corpo, o que objetivou o 
paciente como uma “coisa”, muitas vezes sem nome, sem rosto, apenas como um território 
portador de uma história biopatológica e de uma realidade anátomo-fi siológica. É ao corpo 
e não ao homem enfermo que o médico se dirige e com quem dialoga. Além disso, é o 
profi ssional da saúde que detém o saber sobre os corpos sadios e enfermos, e é este saber 
que se torna a cada instante mais monopolizado por uma comunidade de especialistas, 
fi rmando a detenção de um biopoder que, ao ser autorizado por todas as esferas sociais, dita 
normas de higiene e sociabilidade para os indivíduos e para todo o corpo social.

A tendência à desumanização do humano parece clara e cumulativa. Refl exo disto 
pode ser detectado nos próprios prontuários clínicos, nos quais cada vez mais se conta 
com menor quantidade de informações sobre o paciente como um ente social, que só é 
reconhecido por um número, um nome, idade, profi ssão e pouco mais. Em contraposição, o 
elenco de informações sobre seu corpo, ou melhor, sobre a região do seu corpo que concentra 
a enfermidade, apresenta-se cada vez mais abundante e meticuloso. O estudioso da 
documentação prontuarial sob a perspectiva do social percebe claramente este movimento. 
Os prontuários que contam com aproximadamente um século de vida ainda guardam 
elementos sobre a história pessoal do paciente, fragmentos de suas falas e, em alguns casos, 
anotações dos médicos que fogem da esfera do propriamente clínico, revelando inclusive 
as angústias e dúvidas íntimas do profi ssional; os mais recentes, entretanto, são quase que 
totalmente – ou mesmo integralmente – omissos em relação ao personagem social ao qual se 
referem, conferindo ao paciente uma existência puramente biológica (BERTOLLI FILHO, 
2006).

Este movimento faz com que a “camaradagem” de séculos passados tenha sutilmente 
se transformado em uma teia pautada por maior subordinação e por um grande silêncio. 
Quando instado a falar, o paciente já disciplinado sabe o que dizer e o que calar, perfazendo o 
roteiro de um encontro silencioso e, portanto, gerador de carências que, cada vez com maior 
frequência, ganham o desfecho marcado pela violência real ou simbólica (Katz, 1984). Hoje 
persiste a imagem do paciente como a de um corpo, corpo este renovado conceitualmente 
pelas ciências, já que transformado em um agenciamento de informações biomoleculares. 
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Considerações fi nais

A relação entre os tratadores de saúde e sua clientela mostra-se fl utuante no tempo 
como fruto da contínua reordenação do saber médico, das dimensões fi losófi cas de cada 
momento histórico e das formas de exercício do poder, lembrando-se que por poder não se 
entende um objeto forjado, mas sim um processo de contínua (re)modelagem das relações 
entre os diversos atores e grupos sociais. Nestes termos, também se entende que a busca pela 
humanização dos serviços de saúde constitui-se em um movimento político de negociação 
cidadã entre as partes envolvidas: as instituições de saúde, os profi ssionais da área e a 
sociedade abrangente. A história social da medicina, da enfermidade e do homem adoentado 
demonstra que as relações de saber e poder estabelecidas entre estes profi ssionais e seus 
pacientes estão muito mais situadas na epistemologia do saber médico do que nas práticas 
formativas, tornando mais desafi adoras e difíceis as iniciativas de humanização na área da 
saúde. Elas também são consagradas por meio das representações nutridas pelos pacientes 
acerca da fi gura do profi ssional de saúde, investido culturalmente e psicologicamente do 
poder e do saber necessários para a cura. Trata-se, portanto, de um duplo desafi o para os 
preceptores.

Neste encaminhamento, acredita-se que a incorporação ou a maior atenção 
à historicidade das relações entre os profi ssionais da saúde e os enfermos por parte dos 
preceptores constitui-se em uma importante etapa nos processos de ensino e de aprendizagem 
e na confi guração de um novo perfi l para os profi ssionais da área. Um trabalho que não 
deve utilizar a história da relação profi ssional da saúde / paciente como um caminho de 
ilustração ou de satisfazer curiosidades, mas como uma estratégia de “esclarecimento”. Não 
um esclarecimento que já tenha como base fórmulas concebidas, não como uma elucidação 
que se esgota em si mesma, mas sim como um conhecimento que leva a novas indagações. 
Se certamente tal proposta se realiza mediante a abdicação de posicionamentos cômodos, 
em troca conquista-se a possibilidade da associação entre humanização e compromissos 
cidadãos, entre disponibilidade de novas tecnologias e um ensino capacitado em combinar 
razão, sensibilidade e política.
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Caminhos da educação brasileira: 
o caso dos preceptores

Vanilda Paiva*1

 
Quando, no Brasil, falamos de educação, raramente estamos nos referindo à pedagogia, 

às maneiras de ensinar, mas sim às orientações da política de educação. Entretanto, em sala 
de aula, a maneira de ensinar é essencial à apreensão dos conteúdos, em especial quando 
estes são de caráter profi ssionalizante. No caso da formação dos preceptores, estamos diante 
de algo que facilita essa discussão: existem conteúdos e práticas concretas que devem ser 
aprendidos e utilizados de maneira efi ciente, pelo que necessitam ser defi nidos e codifi cados. 
Se as práticas podem e devem ser modifi cadas de acordo com o desenvolvimento científi co e 
tecnológico, os conteúdos, por sua vez, não podem ser anulados ou substituídos por formas 
‘emocionais’ de ensino.

As respostas brasileiras às fundamentais questões de o quê e como ensinar nem 
sempre têm sido evidentes ao longo do último meio século. Temos as críticas aos currículos, 
entendidos como instrumentos de imposição do que deve ser aprendido, do mesmo modo que 
a leitura mal feita da obra de Bourdieu, em que a instituição educacional é assumida como 
instrumento da imposição de um ‘arbitrário cultural’. A elas se agregam a hipervalorização 
do lado afetivo e da autoestima na aprendizagem, bem como a desvalorização dos 
conteúdos e dos aspectos intelectuais da formação. Tudo isso tem contribuído para criar 
uma situação que, em lugar de democratizar, segmenta o sistema cada vez com mais força, 
algo especialmente perceptível no nosso sistema primário de ensino em áreas muito pobres.

Essas questões estão presentes àquele que chega ao curso de Medicina, o qual não 
só escapou da pobreza pelo nascimento (salvo raras exceções), como também  escapou da 
subtração de técnicas (por exemplo, as de leitura e de escrita) e de conteúdos os mais diversos 
em virtude de uma educação preparada para os pobres, que devem ‘empreender’, criar seu 
próprio emprego, com poucos recursos intelectuais. Ao contrário: quem chega à Medicina 
pode fi car revoltado é com as formas como lhe terá sido transmitido o ‘arbitrário cultural’, 
necessário para lá chegar. Afi nal, ainda existe no sistema um pequeno segmento autoritário 
na forma e efi ciente na transmissão, que se depara, não raro, com a correspondente revolta 
dos discentes. Dito de outra maneira: a revolução educacional que acompanhou a revolução 
de costumes nos anos de 1960 no Brasil não foi consequente, ou seja, por um lado, não 
atravessou todo o sistema e, de outro,  assumiu ares demasiado radicais e pouco refl exivos.

Com isso queremos fazer referência ao fato de existirem segmentos do sistema 
educacional, especialmente em áreas profi ssionais, nos quais a efi ciência é de importância 
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primeira, que não conheceram a bibliografi a de repúdio ao autoritarismo tradicional nas 
relações professor-aluno e continuam a reproduzir modelos antigos, contra os quais se 
revoltaram os estudantes mundo afora em 1968. Outros segmentos, porém, implementaram 
o modelo oposto: rejeitam completamente a autoridade e o conhecimento do professor, 
colocam de lado a aprendizagem de conteúdos, valorizam apenas a cultura das camadas que 
chegam à escola e formas afetivas de aproximação, que incentivam o desenvolvimento da 
autoestima do aluno sem, necessariamente, elevar o conteúdo a ser aprendido. O sistema 
municipal de ensino do Rio de Janeiro pode servir como bom exemplo dessa situação.

A formação dos preceptores parece cair no primeiro caso em virtude do caráter 
diretamente profi ssional da formação e por se tratar de uma formação de elite. Nesse 
sentido, é importante tomar conhecimento de que muito se tem discutido acerca da maneira 
tradicional de transmissão e da necessidade de uma relação mais próxima, mais amistosa, 
mais dedicada entre professores, preceptores e alunos. Sem dúvida que entra aí a disposição 
para dialogar com o outro, para aceitar que o aluno tem a capacidade de ver questões que 
se mantinham ocultas para o preceptor, que a experiência de vida interfere na maneira 
como lida com o paciente e com a doença, e que este é um tema importante de discussão. 
De igual modo, o paciente tem certa visão de sua doença e, mesmo quando isso não ocorre 
de maneira plena, é ele que pode indicar características específi cas de seus sintomas. Não é 
nada casual uma relativa restauração, no mundo desenvolvido,  do antigo “questionário ao 
pé do leito” amplamente usado no passado.

Muitos descobriram a proposta ‘dialógica’ de aprender e a crítica dos anos de 
1960/1970. Ela tem um caráter universal e vem desde Sócrates, mas, naqueles anos rebeldes, 
muitas vezes esteve ancorada no aceleramento do crescimento econômico que se refl etia 
em outros aspectos da vida (por exemplo, o lema de Kubitschek: cinquenta anos em cinco; 
aprender a ler: quatro anos em quarenta horas) e nas discussões a respeito do Estado de 
Bem-Estar Social que se construíra na Europa e que se refl etiram aqui através do Instituto 
Superior de Estudos Brasileiros (ISEB) e seus desdobramentos. Pretende-se a “liberdade” 
não apenas para que todos possam votar (o voto do analfabeto foi permitido recentemente), 
mas para que possam fazê-lo com “consciência crítica” da realidade nacional (PAIVA, 1980).

Passando ao plano pedagógico, trata-se de aprender com ‘consciência crítica’ não 
apenas os conteúdos que são oferecidos, mas a forma como são transmitidos. No caso da 
Medicina, em que, com frequência, as relações professor-aluno-paciente são, por tradição, 
profundamente autoritárias, pode ser uma “descoberta”. A relação com o outro precisa ser 
revisada, e a autoridade contestada não a partir do saber, mas do seu sentido humano e 
de sua efetividade pedagógica. Questões dos anos de 1960, como aquelas colocadas por 
Franz Fanon em seu livro Os condenados da terra (1965) a partir da opressão gerada pelo 
colonialismo e da guerra da Argélia, retornam inteiras aos nossos dias.

Na relação entre os homens, a opressão está sempre presente de diferentes 
maneiras e em mil e uma situações; porém, se não podemos bani-la em suas maneiras 
sutis de manifestação, é hoje perfeitamente legítimo rejeitá-la por todos os meios possíveis. 
Entretanto, o repúdio ao autoritarismo não implica a rejeição ao aprendizado, uma vez 
que nos dias que correm há mais conteúdos e mais necessidade de estar em dia com o 
conhecimento teórico e prático.
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Conceitos muito amplos, como democracia e liberdade, apresentam um nível de 
abstração que não permite ‘descer’ facilmente ao concreto. Para isso, é preciso referir-se 
às situações sobre as quais estamos pensando. A democracia grega, por exemplo, era a 
democracia apenas entre iguais, comportando, de forma paralela, um regime escravocrata. 
No Brasil, a democracia não é direta, como entre algumas tribos indígenas, mas representativa 
– e as regras de representação podem ser bem diversas, comportando elementos bastante 
autoritários, mediante os quais as camadas dominantes asseguram seu poder e obtêm 
legitimidade junto às demais.

Durante os anos de 1960, preocupados com as eleições, pensávamos a liberdade, em 
particular, como liberdade para votar, a liberdade como alfabetização, para poder ir às urnas 
e dizer a própria palavra a respeito do governo do país. Descendo da vida política ao âmbito 
das relações pessoais, tal conceito elimina grande parcela da assimetria que caracteriza as 
relações docente-discente, ao reafi rmar o direito de expressão dos alunos e a importância 
daquilo que sabem em função de sua vida diária. Ir muito além pode resultar no contrário 
do que se pretende, ou seja, na não aprendizagem de conteúdos indispensáveis aos alunos.

Uma questão que médicos e preceptores precisam enfrentar diz respeito ao efeito da 
difusão científi ca e da ação dos meios de comunicação de massa. Não se trata apenas do 
volume de conhecimento que se ampliou enormemente – em especial, na área da Saúde –, 
porém do fato de que muitos ‘segredos de polichinelo’ foram descobertos como tais por um 
grande número de pacientes. Assim, conhecimentos nem sempre sofi sticados deixaram de 
ser monopolizados e passaram a fazer parte do dia-a-dia da população, obrigando médicos, 
preceptores e alunos de medicina a responderem questões que antes não eram colocadas.

Para as camadas mais instruídas e com acesso a diversos idiomas, a Internet oferece 
praticamente os mesmos conhecimentos que aos profi ssionais de saúde, obrigando-os a uma 
discussão em termos técnicos que os horroriza – porque, evidentemente, não reconhecem 
legitimidade no paciente para colocar questões que são de sua alçada. Trata-se de um 
momento de quebra da autoridade sem limites que o profi ssional de saúde detinha até 
recentemente – com refl exo nas relações com os pacientes e com os alunos. Hoje, mais 
do que no passado, o mundo demanda de todos – mas, talvez, de maneira especial dos 
profi ssionais de saúde, porque cada qual sabe que pode e quer viver mais e melhor – um 
maior esforço intelectual por dominar seu campo, por estabelecer hipóteses que venham a 
ser confi rmadas, por intervir corretamente.

A intervenção, por sua vez, tornou-se mais sofi sticada – seja do ponto de vista 
medicamentoso, seja do ponto de vista operatório – até mesmo pela maior possibilidade de o 
paciente ter diversos problemas prévios, que podem suscitar questões de incompatibilidade 
terapêutica. Ficou igualmente mais sofi sticada pela própria técnica e pela possibilidade de 
atingir áreas mais nobres do corpo – razão de sua utilização precisar ser certeira, por mais 
que aparelhos manipulados à distância possam dar indicações e ajudar na solução.

Trata-se de um mundo novo, altamente tecnifi cado e intelectualizado, que exige 
relações amistosas entre os homens, além da consciência de que a sedução da opressão é 
imensa e que é imprescindível uma ação consciente contra ela. Esse mundo demanda do 
indivíduo o domínio de ferramentas ligadas ao mundo da computação para que se mantenha 
em dia, bem como o conhecimento de idiomas, o que é crucial em nosso sistema de ensino. 
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Fecharmo-nos no português não nos leva em frente, motivo pelo qual um esforço especial 
deve ser feito em todos os níveis do sistema para que os estudantes tenham acesso a idiomas 
diversos. Claro que o exemplo máximo nesse sentido é o da Finlândia, mas como propô-lo 
em um país com poucos recursos? No entanto, soluções várias para tal questão em âmbito 
universitário existem e podem ser acionadas.

Em meio à crítica, é tentador adotar conceitos como o da “educação bancária”, de 
modo a reduzir a quantidade de informações, que cresce a cada dia. Esse conceito supõe 
que há alguém disposto a narrar conteúdos com os quais “enche” os educandos, sem ter 
por eles consideração: nem pelo que lhes possa vir a servir, nem pelo que possam assimilar, 
pois não se trata da relação pessoal professor-aluno, mas de uma “performance” narcísica 
de alguém que tem público cativo. Diz respeito a uma verborragia que disserta sobre os 
temas da maneira mais sonora possível e que tem utilidade apenas para quem “enche” os 
recipientes-alunos. Tal performance não tem compromisso com a realidade nem com a 
serventia daquilo que tais “sábios” pensam transmitir a seus “ignorantes” ouvintes e, menos 
ainda, com a tarefa de fazê-los pensar, refl etir, criticar (FREIRE, 1970: 57-9).

É certo que tem vigência, em especial nos meios intelectuais e técnicos altamente 
especializados, não apenas um narcisismo infantil mas também o autoritarismo que lhe 
é correlato. Vencê-lo não é tarefa fácil, porque esse tipo de ideologia vivida se esparrama 
de cima para baixo e cimenta posições e convicções. Por isso, a relação entre professores 
que julgam deter conhecimentos de difícil acesso  que os têm não só como diferencial 
intelectual e técnico, mas também sócio-profi ssional, determinante de sua posição no 
campo  e seus estudantes, colegas e preceptores está eivada de preconceitos e de ideias 
preconcebidas, difíceis de serem modifi cadas. Cabe aos alunos rejeitarem tais posturas 
e mobilizarem preceptores e professores com o fi m de promover a mudança, de modo a 
fazerem com que 1968 chegue a determinados setores, ainda que com quarenta anos de 
atraso. Não é fácil, até porque – nos dias de hoje – a competência autodesignada tornou-
se item importante nas carreiras. Diante do fenômeno, mesmo a expressão inglesa “doń t 
mention it” tornou-se sem sentido.

A forma ‘bancária’ de ensinar supõe que todos estejam de acordo quanto a entrar 
no jogo. Entretanto, pretender que a educação não deva apelar para a memória, que os 
currículos precisam abolir os conhecimentos sem aplicação imediata é um erro tão grande 
quanto a dissertação narcísica. Porque, na verdade, a memória não é um banco, não é um 
depósito, que pode se esgotar com a quantidade de bobagens que lhe são impostas. Em um 
sistema de ensino, tais ensinamentos sequer são bobagens, em geral. Por exemplo, o fato de 
decorar os afl uentes do Amazonas aos treze anos foi-nos útil ao longo da vida e lamentamos 
o não termos mais condições de repetir em ordem o nome daqueles rios em torno dos quais 
hoje tanta coisa se passa.

No que concerne aos idiomas – um dos pontos fracos de nosso sistema , não é possível 
rejeitar a ampliação de vocabulário, o aperfeiçoamento da pronúncia e, principalmente, o 
conhecimento da gramática, porque nós os esquecemos na medida em que introjetamos 
tais conteúdos e os utilizamos. Ao contrário, o esquecimento é a grande arma do nosso 
corpo não apenas para selecionar o que realmente nos interessa, mas igualmente para 
acionar mecanismos automáticos que possibilitam, por exemplo, ser fl uente em um idioma. 
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Exemplifi camos com alguém que fala razoavelmente o alemão, mas é incapaz de ensiná-
lo, simplesmente porque ignora conscientemente as regras. Observe-se que a pessoa não 
as desconhece, porque as emprega corretamente, mas as regras não estão diante dela, não 
precisa consultá-las quando fala. Tal caso não difere da formação do médico: este precisa 
conhecer intelectual e tecnicamente o seu campo, para poder esquecer. Assim, uma técnica 
difícil deve-se tornar tão presente e quotidiana que as questões só virão à tona quando um 
problema outro se apresenta e deve ser resolvido. O papel da memória é, então, fundamental.

Existe hoje uma velha-nova questão no que concerne à memória. Com o progresso 
científi co-tecnológico, muitas verdades estabelecidas foram ultrapassadas e, por vezes, 
passaram a fazer parte de um sistema de crenças importante no equilíbrio de cada um. Poder 
separar-se de tais conhecimentos é importante para professores, preceptores e pacientes, 
além das famílias. Nem sempre é fácil e é algo que toca todos os campos. Como enfrentar 
pacientes e grupos inteiros que recusam uma transfusão de sangue, para citar aqui um velho 
problema? Que fazer com as famílias, por vezes cultivadas, que acompanham de perto e 
opinam sobre o tratamento ou a novidade de técnicas ou medicamentos?

No fundo trata-se de resolver entre professores, tutores, alunos e famílias a maneira 
como todos, mas em especial o paciente, podem se tornar personagens ativos do tratamento 
e da cura. Aceitar o papel do psicológico e das diferenças de reação diante da doença é uma 
das conquistas e, ao mesmo tempo, um dos dilemas mais importantes que se colocam para 
os profi ssionais do ramo.

A questão da memorização, por conseguinte, é ideológica – não científi ca. Com 
isso não estamos desqualifi cando o ideológico – porque reconhecemos a importância 
da conquista de todos para o diálogo, da relação interpessoal entre pessoas iguais com 
conhecimentos diferentes de acordo com sua formação, sua classe social, sua profi ssão, sua 
experiência de vida. A disposição para o diálogo, para aceitar a posição do outro, não é 
absolutamente uma conquista fácil. Mesmo quando supúnhamos que ela existia a priori, é 
fácil descobrir que não se trata de uma verdade.

Nada é tão difícil de combater quanto as convicções e os preconceitos. Cada pessoa 
sente-se no mundo com determinado peso e importância, maior ou menor do que o que 
seria razoável, e ali se instala; qualquer mudança supõe outra. A modifi cação pessoal pode 
se dar através da “comunicação de consciências”, como queria o nosso saudoso Pe. Henrique 
Lima Vaz, mas, em geral, são os processos sociais que a determinam. Em razão disso, 
consideramos que a nossa pequena ‘revolução de 1968’ não foi realmente efetivada e que se 
trata apenas, em muitos casos, de um verniz, de uma adaptação àquilo que o meio passou a 
valorizar, sem que tenham ocorrido mudanças de natureza profunda. Pode já ter sido pior, 
mas digamos que a sociedade brasileira é ainda bastante complacente com o autoritarismo 
cotidiano, ao mesmo tempo em que não consegue criticar o resultado das mudanças que 
introduziu, tendo a humildade necessária para reconhecer que errou e que é preciso voltar 
atrás.

Por sua vez, novos fatores estão em cena, intervindo fortemente nas relações 
calcadas sobre a monopolização de informações e de conhecimentos. Como já dissemos, 
a Internet permite a inclusive pacientes, suas famílias e estudantes o acesso a informações 
mais recentes sobre elementos diagnósticos, medicamentos, técnicas de intervenção etc. 
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Isso pode levar a complicações e erros, mas, certamente, a democratização da informação 
incide de maneira decisiva nas relações possíveis entre os atores de um cenário médico. Essa 
é uma das áreas em que as relações se mantiveram mais assimétricas, embora leis sobre o 
direito dos pacientes tenham começado a aparecer em diversos países, tornando a cada 
dia mais importante o engajamento do paciente na discussão do próprio diagnóstico e no 
tratamento. Associada a possibilidades de acesso direto (como através do Skype) a centros 
ou a pessoas no exterior, a discussão hoje pode implicar pessoas e profi ssionais de diferentes 
tipos, em variados idiomas, exigindo tratamento respeitoso e cortês de todos.

Nesse sentido caminhamos – mesmo que aos trancos e barrancos – para a 
democratização das relações pedagógicas na formação dos profi ssionais em geral e dos 
profi ssionais de saúde em particular, algo que certamente pode ser mais fácil no caso dos 
preceptores – porque estão mais próximos do paciente concreto, porque devem ensinar 
técnicas objetivas e porque a relação direta e contínua gera situações em que formas mais 
democráticas podem ser reconhecidas como mais efi cientes.

Por fi m, devemos nos perguntar, o que este mundo em mudança contínua exige 
que aprendamos. Algo é certo: o volume de conhecimentos aumenta a cada dia e requer 
a especialização ao mesmo tempo em que a universalidade nos conhecimentos. Debate-se 
hoje se, depois desse longo período de dominação do chamado “multiculturalismo”, não 
estaria na hora de retornar à “escola única” (DUBET, 2009) – dando uma base sólida a 
todo tipo de aprendizagem.

Aceitar o multiculturalismo não signifi ca abandonar as tradições mais caras ao 
ensino, não signifi ca – principalmente – abandonar a abstração. Também não signifi ca 
dizer adeus ao passado em nome da rapidez das técnicas que se desenvolvem – porque 
quando algo falha é preciso poder usar aquilo que já se conhece.

A esse respeito temos um exemplo de cerca de trinta anos atrás: havia um psiquiatra 
brasileiro com grande prestígio nos meios acadêmicos franceses. Na ocasião a que fazemos 
alusão, ele estagiava na França, depois de ter passado, no Brasil, pela Tamarineira, que é 
um Hospital Psiquiátrico de Recife, quando foi obrigado, em razão das circunstâncias, a 
enfrentar todo tipo de tarefa. Durante o estágio no exterior, entrou o professor no auditório 
com um paciente para diagnóstico difi cílimo. Alunos atônitos. O professor perguntou: 
quem tem uma hipótese diagnóstica? Esse psiquiatra se levantou e disse: é um caso de PGP. 
Acertou na mosca: isso porque Recife estava cheio de Paralisia Geral Progressiva causada 
por sífi lis, algo que já não existia na Europa. Mais tarde, em outra aula prática, um tutor 
jovem ensinava a fazer punção lombar. Ele se propôs a tentar. Acertou na primeira. Estava 
acostumado a fazer punções cotidianamente na Tamarineira. Podemos dizer que essas são 
as vantagens da pobreza. Na Europa, tudo isso estava ou esquecido ou enviado a um nível 
de especialização elevado.

Nossa questão é, portanto, como manter os conhecimentos que a realidade periférica 
nos impõe, sem deixar de adquirir o que há de mais novo, de mais avançado no mundo do 
conhecimento e da técnica. Não se trata de uma questão simples, porque o esforço é maior 
e a capacidade de fazer conexões, de abstrair, de passar rapidamente por planos diversos 
cresceu em volume e em rapidez. Neste sentido, os preceptores estão diante de novos 
problemas pedagógicos, os quais deverão ser enfrentados e resolvidos com seus alunos.
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O agir em ato como analisador ético-político 
do fazer produtivo: o mundo do trabalho é 

cartográfi co e, como tal, se abre para desafi os 
de desaprendizagens / descapturas de 

certas lógicas na busca de outras

Emerson Elias Merhy*1

Aprender a desaprender para apreender, em intercessão, que viver 
é uma perspicácia na produção da diferença no interior das repe-
tições

Partimos da ideia de que o mundo do trabalho é um território em produção, 
habitado por multiplicidades, por repetições e por diferenças, e, como tal, deve ser pensado 
através de imagens e não mediante representações. Ou seja, não há a possibilidade de esse 
mundo ser captado em sua totalidade, pois não se constitui como tal; e, assim, só pode ser 
visado angulosamente, por pedaços e por momentos. Pedaços construídos como espaços 
recortados, intencionalmente interessantes para quem os realiza; momentos que podem 
registrar um dos muitos tempos que os habitam.

Nessa direção, ‘falaremos’ do mundo do trabalho nas redes de cuidado em saúde 
através de algumas imagens, que possam trazer para a cena elementos da complexidade 
desse mundo, sem tentar dar conta de um arcabouço que se sinta satisfeito plenamente com 
o que for feito, mas só como certa oferta de possibilidades de chegada nesse lugar como um 
de seus habitantes que quer se ver, ali, nas suas implicações, naquele lugar em que não há 
como separar o ‘joio do trigo’, em que não é mais possível não se ver como constituinte e 
constituído nesse mundo.

Essa oferta é feita, pois julgamos que pode abrir para cada um de seus habitantes 
um ‘olhar’ de si como múltiplo, repetido e diferente. E isso o impede de querer agir sobre, 
exigindo que aja com e nesse mundo, junto com todos os habitantes que encontrar, que 
ocupam também, como múltiplos, repetidos e diferentes, as mesmas possibilidades de 
potência de produção desse mundo na sua repetição e na sua diferenciação. Visto do lugar 
da educação, desafi amos que haja a possibilidade de entendê-la como desaprendizagem.

As imagens que utilizamos para avançar e esclarecer essas intricadas questões são as 
que seguem.

* Coordenador da linha de pesquisa Micropolítica do Trabalho e o Cuidado em Saúde – Pós-Graduação em 
Clínica Médica - UFRJ.
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O mundo do trabalho é lugar de captura

Não surpreende ninguém a constatação de que, nas atividades produtivas de 
qualquer tipo − cozinhando, fazendo móveis, efetuando uma consulta médica ou uma ação 
burocrática, escrevendo um livro, entre outras −, o trabalhador esteja submetido a certa 
normatividade, que se antepõe a ele no momento do ato produtivo. Sem certos instrumentos 
de trabalho, sem certas matérias-primas, sem certa forma de fazer, por aí vai, não chegamos 
ao fi nal do ato produtivo, do mesmo modo que, de alguma maneira, sem certa ‘antevisão’ 
da própria atividade. Saber o que queremos produzir é dado no ato.

No mínimo, por isso, é que se diz que o mundo do trabalho é lugar de captura de 
ações produtivas do trabalhador, pois ele está inserido nesses vários ‘dados’ a priori para 
fazer sua atividade produtiva; e, sem dúvida, fi car atento às infi nitas situações possíveis no 
mundo humano permite ver muito mais as possibilidades de construção de capturas a que 
se está submetido como trabalhador e, se possível, mapear o quanto de repetição existe entre 
todas que estão no interior dele. Será essa a única e defi nitiva marca desse mundo?

O mundo do trabalho é lugar de liberdade

Também não se tem muita difi culdade em perceber que em todo ato produtivo existe 
um certo jeitinho, de quem está trabalhando, na hora da atividade produtiva. Mesmo em 
processos produtivos muito normatizados, como aqueles em que o produto é ‘único’ e defi ne 
o rumo dos atos produtivos, ao olharmos bem de perto, perceberemos que há variações no 
modo de agir na hora da atividade produtiva, dependendo de quem é o trabalhador que está 
fazendo aquela atividade.

Mesmo em fábricas bem normatizadas, não são poucas as evidências de que a liberdade 
de agir do trabalhador, como que em um certo escape dessa excessiva normatização, muitas 
vezes é o que possibilita a chegada do processo produtivo a bom termo. O que obriga ao 
reconhecimento de que, até em situações muito ‘fechadas’, o cálculo humano e a construção 
de caminhos estratégicos, como atividade mental em ato para a ação, é sempre elemento-
chave.

Isso é bem mais forte em processos produtivos com maior abertura, n0os quais há 
difi culdade em se ter formato único para o produto fi nal, como, por exemplo, em processos 
produtivos da área de serviços, que se realizam através do encontro de ‘indivíduos’, em 
que o produto fi nal depende claramente de quem compõe o encontro, mesmo que tenha a 
presença evidente de muitas normas a serem seguidas.

Os campos de práticas da saúde e da educação são bons exemplos da evidência 
e da importância dessa fi ssura de liberdade que há no mundo capturante dos processos 
produtivos. Como será que essa tensão entre captura e liberdade opera ou abre desafi os para 
quem se debruça sobre os processos produtivos? Talvez possa ajudar se chegarmos um pouco 
mais perto da dinâmica do trabalho.
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O mundo do trabalho é habitado pela tensão entre o 
trabalho morto (TM) e o trabalho vivo (TV)

Quando se está na realização de um processo produtivo, há a presença de componentes 
de natureza bem distintos, entre os quais vale destacar aqueles que aí entram como 
produtos de um trabalho anterior. Esse é o caso de uma máquina, de um conhecimento 
que o trabalhador já tem e usa para o seu trabalho, das regras que há na organização desse 
trabalho, que são produzidas por processos produtivos anteriores e se apresentam agora já 
como produtos.

Tais produtos, que estão em um processo produtivo como elementos-meio para serem 
utilizados nele, denominam-se componentes de ‘trabalho morto’ (TM) desse processo. Isso 
distingue-o do componente que compõe o ato ao vivo dos trabalhadores – o componente 
‘trabalho vivo’ (TV) do processo produtivo – ,que está nesse processo e sem o qual o outro 
não tem sentido algum, não ‘age’ produtivamente.

Todo conjunto de atos produtivos carrega em si uma tensão constitutiva entre os 
componentes TM e TV, pois as possibilidades de uso do componente TM são limitadas 
(uma máquina que fabrica certa peça não consegue produzir outra) e as do componente 
TV são mais abertas, uma vez que os trabalhadores podem dar outro sentido para esse 
componente na forma durante o ato de utilizar o TM. Isso é mais evidente quanto ‘menos 
material’ for esse componente TM, como é o caso do conhecimento como elemento meio 
de um processo produtivo, que pode ser manejado pelo TV em ato do trabalhador de 
modos muito abertos.

Assim, vale a pena também distinguir elementos mais materiais duros (as máquinas, 
as estruturas físicas) dos materiais mais leves (conhecimentos tecnológicos) ,e outros mais 
leves ainda (os que só se apresentam para o processo produtivo no ato do TV).

Olhar e mapear os processos produtivos pela composição e pelos arranjos desses 
componentes e elementos-meio, do mesmo modo que as formas como se articulam para 
funcionarem produtivamente, permitem ‘ver’ tanto as tensões e as disputas que operam 
ali no cotidiano dos processos produtivos quanto os jogos de captura e de liberdade que 
os habitam; além de abrir certa noção de que há processos produtivos mais permeáveis à 
presença do TV em ato do que outros. São esses os casos dos trabalhos na saúde produtores 
de cuidado, e na educação dos produtores de ‘formação’.

O mundo do trabalho é polifônico e polissêmico

Perceber a presença de muitas vozes ali no cotidiano do trabalho é algo que não 
parece difícil, se fi carmos bem atentos à quantidade de ruídos que são produzidos em 
qualquer processo produtivo. Considerando o ruído como expressão de ‘desencontros’ na 
busca de processos comunicativos entre os que compõem uma organização produtiva, há 
vários exemplos que podem mostrar como essa produção de ruídos é presença permanente 
de qualquer ‘ambiente’ organizacional, na base do qual agem tensamente TV e TM e muitos 
atores / sujeitos da ação.
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Um dos mais evidentes é o ruído produzido pelos agentes organizacionais nas formas 
de ocupação e de ação dos espaços formais e informais que existem; aliás, esses ruídos são 
mais do que isso, ao se ver que os espaços informais são abertamente produzidos pelos 
agentes com seus trabalhos vivos em ato, como que fundando permanentemente ações 
de governos paralelos em relação às ações que se realizam nos espaços formais de uma 
organização.

Mapear a existência e a invenção de espaços informais, assim como os sentidos que 
são produzidos neles, é uma boa forma de enxergar o quão polifônico e polissêmico é o 
mundo do trabalho. E o que isso nos indica? No mínimo, que esse mundo tem elementos 
dependentes em aberto, não capturados, trabalho vivo em ato, os quais se expressam como 
tensões e disputas pelo seu sentido. Somado a esse mapeamento em relação ao anterior, 
pode-se aproximar da noção de quanto o mundo do trabalho é cartográfi co, dependente 
dos modos e das maneiras de agir do trabalho vivo em ato de cada um e de todos nos seus 
encontros; e, como tal, construtor de tantos espaços de liberdade onde há captura, quanto 
de novos sentidos em que há forças com ambição unicista.

O mundo do trabalho é habitado por disputas 
micropolíticas e tecnológicas

Quando está acontecendo o ato produtivo, há produção de encontros de múltiplas 
ordens, mas muitos dos quais são imprevisíveis, criando desafi os para o agir em ato operado 
pelo trabalho vivo. Existem também diversos encontros previsíveis e obrigatórios para que 
certas intenções dos atos produtivos se realizem.

No mundo da produção do cuidado, por exemplo, há que se efetuar essa 
intencionalidade portada ‘a priori’ tanto pelo trabalhador quanto pelo usuário do seu 
trabalho. Nesse encontro entre trabalhador e usuário ou entre trabalhador e trabalhador 
para operar tal produção – previsível e que dá sentido a esse tipo de trabalho –, existe a 
produção de situações em ato nos encontros com jogos de relações de poder entre todos que 
abrem o agir para imprevisibilidades, as quais só podem ser manejadas em ato, portanto, 
pelo trabalho vivo em ato de cada um e de todos, ao mesmo tempo, como um grande 
acontecer.

A multiplicidade habita esses encontros e convive com a previsibilidade. Nessa 
cartografi a dos encontros, em suas tensões entre o que tem que ser e o que pode ser, o 
mundo do trabalho torna-se lugar produzido e em produção. Em semelhante movimento, 
apontamos, como elemento importante a ser mirado, a tensão entre um agir tecnológico – 
no qual está dada a intenção fi nal do ato e as ações produtivas que devem seguir um sentido 
dado para a produção – e um outro agir, que só se defi ne no imediato do acontecimento 
do encontro, e no qual não há saber ‘a priori’ – ou seja, não há TM já dado, em geral – que 
consiga determiná-lo ou, mesmo, defi nir uma chegada dada a priori, como no anterior.

Como consequência disso, não há mundo do trabalho que não seja disputa 
permanente entre lógicas produtivas e mais, não existe mundo do trabalho em que essa 
disputa possa ser anulada, o que exige sempre o manejo de muito poder por parte de quem 
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quer impor uma única lógica para o mundo produtivo. Afora isso, quanto mais habitado 
por muitos e distintos tipos de operadores produtivos, mais aberto a tensões e a disputas 
esse mundo se encontra. Por isso, os mundos da produção do cuidado e da formação são 
sempre ‘à fl or da pele’.

Deve-se fi car atento também ao que se acrescenta nesse tipo de mundo, isto é, às 
disputas que os usuários podem operar. Quando os usuários se relacionam diretamente com 
os atos produtivos, não havendo separação entre produção e consumo em relação ao usuário 
fi nal, o nível de tensão e de disputa é ampliado, pois esse novo território de subjetivação – os 
usuários – passa igualmente a compor os sentidos dos atos produtivos em si.

Observemos que essa tensão e essa disputa estão bem mediatizadas e são mais 
manejáveis a partir do mundo produtivo quando se trata de um mundo do trabalho no qual 
o usuário é virtual, pois este só se relaciona com o consumo do produto fi nalizado.

Nesse amplo jogo chamamos a atenção para outra questão que está aí embutida: não 
há separação entre gestão e atos produtivos, ou seja, no mundo do trabalho todo mundo 
governa e não só os governantes formais, como se costuma imaginar; aliás, isso já poderia 
ter sido percebido quando falamos acima de governos paralelos nas organizações, que são 
construídos e conduzidos pela produção dos espaços institucionais informais.

O mundo do trabalho em saúde, que promete a produção 
do cuidado, é uma cartografi a do trabalho vivo em ato

No encontro entre uma equipe de trabalhadores de saúde e os usuários há a promessa 
socialmente construída de que a produção do cuidado ali será processada, seja o que isso 
possa expressar para cada um que aí esteja.

Não são poucas as diferentes formas de se referenciar o que seja saúde e cuidado 
para distintos componentes de uma sociedade; entretanto, para qualquer uma dessas 
formas, há sempre uma, a de se ‘desejar’ com isso certo modo de ‘andar a vida’. Modo esse 
que varia amplamente em sentido conforme as subjetivações que se operam nos distintos 
componentes. Há aqueles para os quais ‘andar a vida’ consiste em ir e voltar de uma jornada 
de trabalho, enquanto existem outros para os quais ‘andar a vida’ é apenas fazer conexões 
com outros ‘viventes’.

Nesse ponto dos encontros, entre a equipe e os usuários, muitas possibilidades 
produtivas já operam em aberto, pois a própria fi nalidade do encontro acha-se em disputa. 
Não bastasse isso para mostrar o quanto esse mundo do trabalho é trabalho vivo em ato, 
tem ainda as várias alternativas tecnológicas de dar sentido a algumas das suas possibilidades 
produtivas, ou seja, de construir caminhos tecnológicos que permitem apostar em certa 
produção de vida e não em outra.

Aí entram em jogo as muitas possíveis tecnologias não duras que conduzem essa 
produção, como: os saberes tecnológicos que compõem o campo da clínica e os modos de 
conduzir em ato os encontros como relações de poder entre e sobre a vida dos que ali estão, 
sejam usuários, sejam trabalhadores.
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Nessa direção, é que apontamos a seguinte ideia, que foi elaborada em conversa 
com Flávia Freire, durante uma discussão sobre o que tem de muito peculiar no mundo 
da produção do cuidado em termos de capturas e de liberdades, no campo dos agires, 
tecnológicos ou não:

O raciocínio é que em um encontro no qual se promete a produção 
do cuidado, o que marca como referente simbólico o campo da 
saúde, há transversalizações de muitos platôs de produção de vida 
que não podem ser tomados como objeto desse campo e outros que 
podem, ao serem capturados pelas ações que aquela promessa pro-
cura operar nesse encontro através de ações produtivas conduzidas 
tecnologicamente. Nesse processo de produção do cuidado, então, 
há uma tensão entre a possibilidade tecnológica e a não tecnoló-
gica de o encontro realizar certas promessas, como a produção de 
uma ação terapêutica; pois nesse encontro abre-se para produções 
intencionais, cujo efeito é a terapêutica como fi nalidade, mas tam-
bém para produções que têm efeito terapêutico mesmo que não 
seja intencional, na medida em que o encontro no mundo da pro-
dução do cuidado tem todas as transversalizações, operando sobre 
o processo autopoiético de produção de vida, que é múltiplo e não 
obrigatoriamente capturado por agires tecnológicos.

Por isso, Castoriadis disse que, em um processo analítico, nem toda 
a teoria do mundo permite dar conta dos acontecimentos que aí 
operam. Nessa medida, é que falamos que uma residência como 
moradia tem efeito terapêutico não previsto.

Se essa cartografi a da produção do cuidado fi ca clara, pode-se colo-
car nela o lugar e a promessa que a clínica faz, bem como qualquer 
outra lógica de biopoder como poder sobre a vida e da vida, que é 
o que a clínica é, enfi m. Ela não pode escapar disso, por mais am-
pliada que seja. E isso não quer dizer que ela não seja um elemento 
do agir tecnológico, leve-duro, fundamental, pois o modo como 
opera abre ou fecha, como um pulsar, as outras transversalizações 
conectadas com a autopoiese da vida.

Por isso importa, sim, perguntar que clínica fazemos ou queremos? 
Por isso é possível entender a clínica também como dispositivo 
agenciador de subjetivações.

Nesse sentido, é importante fazer perguntas para qualquer tipo de incorporação de 
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saberes tecnológicos que se está realizando no ato da produção do cuidado e colocá-lo em 
análise ético-política, interrogando-se em que tipo de produção de vida se está apostando, 
com quem e como. Só desse modo é possível compreender porque há fracasso terapêutico 
em lugares nos quais só se espera sucesso, e o contrário, onde se imagina fracasso.

Não é evidente, pelas teorias mais predominantes do trabalho em saúde, que valoram 
o lugar determinante dos saberes e das tecnologias duras, praticamente desconhecendo as 
tecnologias leves, produzidas no trabalho vivo em ato, o porquê de tanto fracasso terapêutico 
no cuidado ao tuberculoso, se tudo sobre a doença e sobre os cuidados medicamentosos é 
muito conhecido.

Os diagnósticos podem ser bem feitos, além de se contar com arsenais antibacterianos 
potentes. No entanto, o fracasso é inquestionável. Mas, ao se olhar a maneira como os 
processos relacionais são produzidos nesses processos de cuidado entre as equipes de 
trabalhadores da saúde e os ‘doentes-tuberculosos’, dá para imaginar que não há muito o que 
duvidar de o chamado ‘doente’ abandonar o tratamento. A não produção do acolhimento, 
do vínculo e da responsabilização, dentre várias outras possibilidades de produção do 
trabalho vivo em ato realizadas, leva a um conjunto de ações do ‘usuário’ do trabalho em 
saúde que opera a construção do resultado: fracasso terapêutico.

Por sua vez, não se consegue explicar porque tantos hipertensos, mesmo sem 
frequentar redes de cuidado ofi ciais, são conduzidos e se conduzem a sucessos terapêuticos. 
Há perspicácias no viver, que têm sido pouco compreendidas nos modelos atuais de 
condução do trabalho em saúde, centrado nas tecnologias duras e leve-duras.

Para alargar e autointerrogar o que efetivamente estamos fazendo com as ações 
tecnológicas, tal como para ampliar a possibilidade de compreender os efeitos terapêuticos 
dos encontros dos trabalhadores com os usuários no mundo do trabalho em saúde para 
além das possibilidades do universo das ações tecnológicas, a incorporação de uma visão 
cartográfi ca da produção do cuidado como território do trabalho vivo em ato abre a 
construção de processos coletivos de autointerrogações dos que ali a estão constituindo e ali 
estão sendo constituídos.

O mundo do trabalho na saúde pede a desaprendizagem 
para poder apreender novas lógicas produzidas pela 

perspicácia do viver

Criar situações individuais e coletivas de autointerrogar o próprio sentido do fazer 
no mundo do trabalho − colocando como sua base o perguntar-se a respeito do que faz com 
o trabalho vivo em ato, para onde ele é apontado em termos ético-políticos (produz mais 
vida ou não) − traz também novas perguntas, como, por exemplo, o que se faz com o que já 
se sabe fazer e com o que se acha que se deve fazer sobre os outros ou junto com eles, com 
quem se encontra no mundo do trabalho.

Perguntas que podem implicar o trazer esse outro para uma composição conjunta do 
modo de realizar os atos produtivos, que não mais comportam o que já se tem formatado 
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para esse outro, mas sim o que se pode realizar em ato, junto com, ou, mesmo, uma abertura 
para ver esse outro já em movimento de produção de um viver, ressignifi cando assim o que 
já se sabe, que, de certa doutrina a ser seguida, passa a ser posicionada como ferramenta para 
compor uma ação intercessora, ou seja, que se constitui no encontro com o outro e só existe 
com esse outro, em encontro. Signifi ca abandonar o impulso de seguir uma ordem e de dar 
ordens no fazer a produção do cuidado.

Com isso, talvez, sejamos levados a interrogar de que maneira construir − 
intercessoramente, com esse outro em nós e vice-versa − a desaprendizagem e, assim, 
colocar as possibilidades de ocupar esse vazio produzido com os novos sentidos e as lógicas 
construídas ali em ato nesses encontros-acontecimentos, uma vez que se está intensamente 
imerso nos trabalhos, trabalho vivo em ato, como o é o da saúde e, também, o da educação.

Isso envolve colocar entre parênteses, parafraseando Basaglia, o que se sabe nesses 
campos de práticas, para deixar vazar em cada um e nos outros a nova constitutividade 
que se tem ao se construir com o outro as novas possibilidades para os modos de ‘andar a 
vida’, tomando como base os processos de viver, que, de modos perspicazes, são construídos 
de maneira efetiva por cada um e por qualquer um. Isso permite ser afetado por essas 
perspicácias e se autointerrogar, inclusive, como coletivo que se é.

A chance de que isso conecte novos processos de produção autopoiéticos de vida é 
alta, mas nunca uma garantia e uma obrigação. O operar em alteridade com o outro na 
produção do viver implica sempre um disputar, sempre uma tensão. Mas o que interessa 
aqui é a possibilidade da sua expressão em ato no próprio processo de condução dos modos 
de viver e as interrogações partilhadas que isso pode provocar pela própria perspicácia do 
viver em coletivo. Viver é uma sabedoria que amplia suas oportunidades nos encontros com 
os outros em ato, que também vivem.

Talvez essa seja a plataforma básica que os trabalhos no campo da saúde e da educação 
devam ter como seu fundamento, para aí estaquear suas bases ético-políticas para a ação.

Agir com o outro na intercessão dos encontros que ali operam, produzindo modos de 
viver, talvez seja o sentido mais interessante desses trabalhos. Colocar os saberes tecnológicos 
a serviço disso no interior dos atos produtivos talvez seja a grande apreensão possível 
para quem procura desaprender os modos predominantes desses campos de práticas a se 
realizarem, hoje, quando a vida virou um objeto de manejo e não uma conexão autopoiética 
no mundo, como produção coletiva.

Guattari, no seu 3 Ecologia, já alertava a todos e de forma intensa sobre essa busca do 
novo paradigma ético-estético para se estar no mundo hoje, ao pautar a necessidade de uma 
construção anticapitalista no modo de ser, quando enfatiza a aposta radical na produção da 
vida em escala planetária e não na morte em cada conexão que se fi zer.

Desafi o fi nal

De posse dessas imagens analisadoras podemos olhar de modo mais vibrátil o mundo 
do trabalho onde se está e ao qual se chega. Obriga-nos a mirar o que são os ‘outros’ em cada 
um de nós e para nós, levando cada um a se ver no outro de modo implicado através dessas 



113

imagens-dispositivos e se desconstruir-construindo novos sentidos para estar ali e agir ali 
como seu constituinte. Podemos assim fazer escolhas de vozes, de capturas e de liberdades, 
podemos escolher territórios de implicações, podemos, entre tantas possibilidades, escolher 
algumas que nos encarnam: apostar na produção da vida de modo solidário ou solitário. 
Viver e morrer de modo prudente, isto é, sem conduzir produção de morte no outro.

Por fi m, convocamos cada um a construir suas imagens-dispositivos para se ver e 
andar pelas perspicácias que cada um constitui no mundo do trabalho da educação, lugar 
centralmente operado pelo trabalho vivo em ato e só existente no encontro com o outro.





Trabalho na saúde

Isabel Brasil*1

O trabalho na saúde precisa ser pensado no contexto complexo e contraditório da 
crise da economia global, das recentes políticas neoliberais que convivem com a expansão do 
Estado privatizado e da recente modernização do capitalismo no Brasil, com resultados que 
afetam diretamente a vida cotidiana, o processo de trabalho e as formas de profi ssionalização 
dos trabalhadores.

Constituinte da espécie humana, o trabalho é mediação com a natureza para a 
produção da existência humana. Ou melhor, é mediador de primeira ordem na produção da 
cultura, da educação, da linguagem etc. Através do trabalho é possível superar a limitação 
corporal da espécie humana; os equipamentos, as ferramentas e as técnicas são ‘extensões’ 
do corpo humano, que permitem superar nossos limites físicos e os do pensamento. O 
trabalho é ontológico − o que  inclui a sua dimensão histórica.

Organicamente inserido em um Modo de Produção, o trabalho é compreendido 
como a relação social dominante que pressupõe relações de propriedade (relações de poder), 
processo de produção e base técnica. O modo de produção dominante, organizado a 
partir das demandas do capital, elimina gradativamente outras formas de produção e/ou 
as submete à sua lógica. Assim, por exemplo, as formas de trabalho e de produção da saúde 
do campo precisam ser vistas em relação com as formas de produção de trabalho industrial 
predominante na sociedade.

Pensando com Th eodor Adorno (2003), são as condições de trabalho, articuladas à 
Semicultura ou à Semiformação[1] na sociedade capitalista, que reforçam o conformismo 
e embrutecem os homens. A “vida administrada” conforme cunhou Adorno, a 
competitividade, a mercadoria e seu fetiche, o “empobrecimento da vida urbana”, para 
lembrar aqui Walter Benjamin, somados à já existente dominação e alienação fi zeram com 
que o embrutecimento dos sujeitos fi casse cada vez mais presente. Ou seja, vida social e 
cotidiana alienada como um outro, uma estranheza, uma distância a separar os sujeitos 
daquilo que eles mesmos criaram.

Antes de mais nada, a poderosa presença da comunicação de massa e da indústria 
da cultura, absorvendo e orientando os desejos das massas trabalhadoras, em favor do 
individualismo associado ao consumo e ao sucesso material. Em seguida, o enfraquecimento 
da vida política no mundo do trabalho, quer dos sindicatos, quer das outras formas possíveis 
de gestão e auto-organização, posto que a violência premente de sobreviver, de não ser 
excluído do mundo do trabalho, tornando-se obsoleto, descartável e inútil, mobiliza muito 
tempo e muita energia. (PEREIRA E STAUFFER, 2006)

*  Professora Adjunta da UERJ; Pesquisadora Visitante da FIOCRUZ, Diretora da Escola Politécnica de Saúde 
Joaquim Venâncio, FIOCRUZ. 
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Se, antes, grande parte do trabalho na saúde era exercida em nome do sacrifício e da 
expiação da culpa, além de difi cultada pelo pouco avanço técnico, tecnológico da ciência, 
hoje podemos afi rmar que o desenvolvimento da ciência e da tecnologia está servindo à 
dominação e ao endurecimento das relações entre profi ssionais e sujeito/população. Noutras 
palavras, o trabalho como sacrifício e/ou como ‘expiação da culpa’ perdeu espaço nos 
serviços de saúde; esses sentimentos não foram superados como seria desejável, ou seja, em 
favor de um compromisso ético, político, público e social com outro ser humano e com a 
sociedade, mas, sim, houve o aprofundamento da alienação em relação ao outro, com o 
esvaziamento da solidariedade e do caráter público e coletivo.

No processo de trabalho em saúde temos que perceber as características diferenciadas 
do mundo da produção e, por sua vez, as características gerais do mundo do trabalho. 
A existência de um novo modo de operar o trabalho no contexto atual, sobretudo nas 
indústrias dos países de capitalismo avançado e em países ditos emergentes, convive com 
contradições como as que observamos na organização do trabalho em saúde.

Na saúde, o trabalho conta com forte componente gerencial taylorista/fordista – com 
base em postos de trabalho separados, mas encadeados; tarefas simples e rotineiras, em geral 
prescritas; intensa divisão técnica do trabalho com separação entre concepção e execução, 
e grande contingente de trabalhadores semiqualifi cados − e a necessidade requerida de 
trabalhador ‘multiqualifi cado’, trabalhador produtivo.

A formulação de um novo modelo tem como pano de fundo a crise do padrão 
de acumulação capitalista fundado no taylorismo/fordismo. A reestruturação produtiva, 
o novo modelo de produção industrial, caracteriza-se pela importância da aplicação da 
tecnologia digital de base microeletrônica e pelos progressos nos setores de química fi na.

Dentre as condições para a sustentação desse modelo, segundo os arautos do 
capitalismo, estão: o processo produtivo fl exível voltado para a demanda (portanto, 
contemplando a imprevisibilidade); o enxugamento das estruturas e de operações; 
a fl exibilização da produção e do trabalhador; crescentes inovações e incorporações 
tecnológicas; necessidade de um trabalhador ‘polivalente’ e multifuncional que se integra 
em uma equipe de trabalho e de ampliação das dimensões mais qualifi cadas e intelectuais 
do trabalho.

A moral é límpida: convivendo com a ampliação do desemprego e do trabalho 
precarizado e informal, há ênfase na emergência de um trabalho revalorizado, no qual o 
trabalhador multiqualifi cado deve exercer, cada vez mais, funções abstratas e dominar, cada 
vez mais, tecnologias sofi sticadas de base física e organizacional. Soma-se a isto o fato de 
que, no capital, a ideia de especialização e de qualifi cação fl exível para o mundo do trabalho 
signifi ca, na realidade, fazer dos sujeitos algo descartável e degradado (KURZ,1999).

O que se está perdendo é a forma do emprego estável e continuado, com garantias 
trabalhistas, sociais e previdenciárias, que levavam o trabalhador a viver um cotidiano 
mais ou menos estável, de alguma forma se comprometendo com a empresa ou instituição 
onde trabalhava. Flexível, portanto, é apenas um eufemismo carregado de ideologia 
para a perda dos direitos e das garantias trabalhistas; os vínculos de trabalho precários e 
informais, que terceirizam setores inteiros, fazem com que ex-funcionários e suas ilusórias 
empresas autônomas continuem a realizar a atividade anterior para a mesma empresa, da 
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qual continuam dependendo, agora com a empresa desobrigada dos encargos sociais e dos 
vínculos regulares de trabalho (PEREIRA, 2002).

Com isso, em lugar de ter mais tempo livre, o trabalhador precisa agora de dois ou 
três empregos para manter o padrão de vida do passado recente. Signifi ca mais cansaço, 
mais desgaste físico e emocional, mais absorção privada da riqueza humana de cada um que 
precisa entrar no mundo do trabalho, com escolhas cada vez mais reduzidas.

De forma impessoal, o desemprego estrutural que decorre da acumulação fl exível e 
global, agravada pela última crise do capital, é tratado como inevitável, como uma espécie de 
pequeno pedágio que seria preciso pagar para se ter acesso aos benefícios da modernização 
acelerada e violenta do capitalismo. Como em toda a história do capitalismo, o custo humano 
não entra em consideração. Ou seja, o sofrimento, a angústia, as fi las intermináveis, as horas 
sem fi m na busca do trabalho, a humilhação, a baixa autoestima, as famílias desagregadas, 
o alcoolismo, a depressão e outras doenças são como se nem existissem.

Não é difícil imaginar, em termos de saúde pública, os custos e as consequências 
dessa brutal pressão que está promovendo desemprego estrutural, empregos precários e sem 
vínculos, acúmulo de horas de trabalho e baixa remuneração. Ou seja, essa forma recente 
do capitalismo certamente promove a doença, física e emocional.

No Brasil, o problema da saúde pública mistura contradições econômicas, políticas 
e culturais. A mais evidente é a econômica, no que implica de violência, ao querer impor a 
um país com forte herança de atraso, colonial e republicano, com brutal concentração de 
renda e desníveis sociais, regionais e de classe, um modelo privatista para a saúde, com isso 
deixando sem assistência social os já desassistidos, além de reforçar a herança autoritária 
de nossa formação histórica do chamado capitalismo. Contradição que atravessa toda a 
implantação do Sistema Único de Saúde e que tende a se acentuar.

Ou seja, como desafi o, trata-se de pensar a organização do trabalho, as hierarquias, 
o uso das novas tecnologias de base física e organizacional, de maneira que o trabalhador 
não seja sempre interpretado como um apêndice, uma função, positiva e pragmática, da 
própria máquina e do próprio aparato produtivo, alienado e fragmentado. O que também 
vale, mesmo consideradas as características particulares, para o trabalho na área de saúde. 
Ou, acrescentemos, sobretudo na área de saúde, em que os efeitos do fetiche da mercadoria, 
estendidos ao próprio corpo humano são perversos e nefastos, o que reforça a premissa 
de que são as condições concretas de trabalho na sociedade capitalista que enfatizam o 
conformismo e embrutecem os homens (ADORNO E HORKHEIMER, 1985:47).

O trabalho na saúde é um trabalho complexo, em que as decisões a serem tomadas 
envolvem a articulação de vários saberes de bases científi cas e instrumentais, com ênfase 
no conhecimento científi co, e de bases tecnológicas, com ênfase no técnico e nos saberes 
tácitos. Esses saberes são mediados pela dimensão ética e política.

Quanto ao processo desse trabalho, há o entendimento de que a produção de 
serviços de saúde se realiza em base material e subjetiva. Expressa-se em uma prática 
social articulada com a educação e sofre infl uências diversas: das regras resultantes do jogo 
político de interesses divergentes; dos modelos administrativos e gerenciais hegemônicos; 
do paradigma hegemônico de produção de conhecimentos científi cos e de características 
intrínsecas ao processo específi co de produção do ato assistencial (GONÇALVES, 1990).
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No entendimento deste estudo, o trabalho em saúde deve ter como norte a 
compreensão da saúde como prática social. Trata-se assim de atividade engendrada pelas 
relações sociais, que deve ter como fi nalidade a construção e a preservação do processo 
de humanização e de emancipação. Uma vez que a sociedade é o lugar de construção do 
homem, o trabalho em saúde tem como principal ator o trabalhador. O desdobramento 
desta certeza é a necessidade de pensarmos o reconhecimento legal da atividade desenvolvida 
pelo trabalhador e a sua formação profi ssional no âmbito da formação humana voltada à 
emancipação.

Trabalho e formação docente em saúde

O SUS inscreve as questões fundamentais de prevenção e de promoção na 
construção de novos princípios para o trabalho em saúde − ao ser chamado a responder a 
outra compreensão de saúde como fenômeno, ao mesmo tempo, individual e coletivo, que 
inclui a dimensão da cura. Podemos indagar o efeito desses novos requisitos postos pelo 
SUS nas exigências de formação/qualifi cação profi ssional dos trabalhadores da saúde e sobre 
a formação docente requerida.

É bom ressaltar que parte dos professores que se dedicam à formação profi ssional em 
saúde tem a sua ação docente pautada pela racionalidade técnica e pelo ideário positivista/
funcionalista, em que a crença na neutralidade da ciência e na razão instrumental é elemento 
constitutivo para interpretações sobre a prática profi ssional do trabalhador da saúde. Neste 
caminho, os procedimentos técnicos, as habilidades e as atitudes são entendidos como 
sufi cientes para o enfrentamento do cotidiano dos serviços de saúde.

A educação do docente que educa os profi ssionais da saúde, hoje, requer entender 
esses aspectos no âmbito da formação de professores de maneira geral e, ao mesmo tempo, 
considerar as especifi cidades do campo da saúde, das singularidades requeridas pelo 
trabalho em saúde, que estão presentes tanto para o docente quanto para o profi ssional 
que irá formar. Desse modo, a saúde e a educação, como práticas sociais articuladas, se 
materializam no trabalho em saúde possibilitando pensar a formação do professor na saúde 
não só como o espaço/tempo vivido nas graduações e pós-graduações das áreas de saúde e 
nas licenciaturas.

Essa formação deve ser pensada em vários âmbitos, tais como as infl exões das 
políticas governamentais sobre a escola e os professores, a formação através da pesquisa, 
as ações de saúde cotidiana nos serviços de saúde e escolas e ações sindicais. Esses ‘lugares’ 
de formação (não são os únicos) se relacionam na vida dos trabalhadores e na das pessoas, 
de modo geral, e essas relações são engendradas no contexto de coerção, de cooptação, de 
confl ito e de contradição.

A política governamental pauta, ou pelo menos infl exiona, a ação docente, na 
medida em que a legislação educacional regula e, ao mesmo tempo, induz a adesão às 
concepções pedagógicas promulgadas pelos governos. A LDB 9394/96, lei vigente, adere 
à noção de competência tanto para Educação Básica, quanto na modalidade de Educação 
Profi ssional. Portarias e demais instrumentos legais governamentais instituídos têm como 
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norte o desenvolvimento de habilidades e atitudes para a formação profi ssional em saúde. 
Somamos a isso, na formação em saúde, a difusão das noções de empregabilidade, criando 
assim campos férteis e ideológicos, para o que Neves (2005) denomina pedagogia da 
hegemonia. É sempre bom ressaltar que essas infl exões e determinações na ação docente na 
saúde provocam uma resistência, em menor ou maior grau, dos professores.

A reivindicação acerca da necessidade de que a pesquisa e o ensino precisam estar 
articulados no processo de formação qualifi cado do professor já é conhecida. O que falta 
é criar condições de viabilidade para que o professor da Educação Básica e o da Educação 
Profi ssional possam desenvolver pesquisa. Ou seja, é preciso perseguir a construção da 
fi gura do professor-pesquisador para atuação nesses níveis e modalidades de ensino.

O professor da saúde que atua no nível do ensino superior público, em sua grande 
maioria, desenvolve pesquisa, geralmente na sua área de atuação específi ca, mas poucos 
investigam questões relativas ao ensino na saúde. Mesmo quando isso acontece, é rara a 
pesquisa que utiliza como fundamentação teorias educacionais do campo progressista. O 
que se observa é a forte adesão às teorias progressistas da Saúde Pública ou Coletiva e um 
baixíssimo conhecimento no que se refere ao pensamento crítico educacional brasileiro.

Desse modo, esses professores − em sua maioria, intelectuais progressistas do setor 
saúde − não formam o olhar de ‘suspeita’ no que concerne à adesão a pedagogias hegemônicas, 
como a noção de competência e sua imbricação com a teoria do capital humano atualizada 
em conceitos como o da empregabilidade.

É preciso ressaltar que, na prática cotidiana dos serviços de saúde e na formação, 
conhecimentos são requeridos e produzidos (não só os validados pela ciência), incluindo as 
vozes de diferentes sujeitos e práticas. Essa concepção promove uma relação que se abre para 
o imprevisto, para o não pensado, para o exigido além da racionalidade técnica.

A formação do docente da saúde a partir dos diversos lugares em que ocorre tem, 
no que Adorno (2003) conceitua como “semicultura” ou “semiformação”, a explicitação 
fundamental da manutenção e da reprodução da “vida administrada”.

Nos dias atuais, a “vida administrada”, conforme cunhou Th eodor Adorno, a 
competitividade, a mercadoria e seu fetiche, o “empobrecimento da vida urbana”, para 
lembrar aqui Walter Benjamin, tudo isso fez com que o embrutecimento dos sujeitos fi casse 
cada vez mais presente, somado à já existente dominação e alienação. Ou seja, vida social 
e cotidiana alienada como um outro, uma estranheza, uma distância a separar os sujeitos 
daquilo que eles mesmos criaram.

Segundo o referido fi lósofo, na maioria das vezes, na educação, o conceito de 
consciência é apreendido, em geral, de modo estreito, apenas como capacidade formal de 
pensar:

Aquilo que caracteriza propriamente a consciência é o pensar em 
relação à realidade, ao conteúdo – a relação entre formas e estrutu-
ras de pensamento do sujeito e aquilo que este não é. Este sentido 
mais profundo de consciência ou faculdade de pensar não é apenas 
desenvolvimento lógico formal, mas ele corresponde literalmente à 
capacidade de fazer experiências. (ADORNO, 2003:151)
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Consciência que possibilitará ao professor e ao profi ssional da saúde ter instrumentos 
cognitivos e emocionais de não se culparem, enquanto indivíduos, pelas mazelas que 
enfrentam no cotidiano do trabalho e, ao mesmo tempo, promoverem modos de lidar com 
o sofrimento, em que a solidariedade seja ressaltada na “educação do sentimento”, como 
contraponto à frieza e ao embrutecimento engendrados pela lógica de um modo de produzir 
a existência humana pautado na desigualdade. Ou seja, ser solidário não signifi ca sucumbir 
ao sofrimento do outro e sim compreendê-lo; ao mesmo tempo, perceber a função social, 
ética e política da sua ação de cuidar.

Esse processo de conscientização ajuda a formar para o que deverá ser transformado, 
de modo que seu trabalho não seja impessoal e alienado. Para tal fi nalidade, não bastam 
só o conhecimento técnico e o desenvolvimento de habilidades e atitudes. Como nos diz 
Adorno, é imprescindível que se considere a educação:

(...) não a assim chamada modelagem de pessoas, porque não te-
mos direito de modelar pessoas a partir do seu exterior; mas tam-
bém não a mera transmissão de conhecimento, cuja característica 
de coisa morta já foi mais do que destacada, mas a produção de 
uma consciência verdadeira. Isto inclusive da maior importância 
política; sua idéia, se é permitido dizer assim, é uma exigência po-
lítica. (ADORNO, 2003:141)

No caso da formação docente e da produção do trabalho na saúde, lembramos que 
as relações sociais do trabalho em saúde são partes de uma totalidade social. Para tanto, 
podemos indicar várias determinações, cruzadas e contraditórias, relevantes para a análise. 
Primeiro, as contradições centrais, que opõem público e privado, o acesso ao sistema de 
saúde como direito universal, direito de todo cidadão, e seu oposto, a defi nição particular 
excludente, privada mesmo, da saúde como um bem, um serviço acessível apenas àquele 
que pode pagá-lo. Não fi ca difícil imaginar a consequente diferença de atendimento para 
pacientes públicos e pacientes privados, do SUS e dos planos privados de saúde.

Uma dimensão cultural que não pode ser ignorada nesse processo: acentuam-
se as mazelas e fraquezas do serviço público brasileiro, em favor de uma sistemática 
divulgação em massa das maravilhas da empresa privada de saúde na forma de helicópteros, 
aviões, equipamentos ultramodernos e invulgar efi ciência. Enquanto isso, os telejornais 
se encarregam, com seu trabalho cotidiano, de induzir nas massas urbanas imagens 
deprimentes de grávidas que têm seus fi lhos nas calçadas e de pessoas idosas a morrer antes 
de terem qualquer atendimento médico. Dimensão cultural, frisemos, porque diz respeito à 
construção de uma hegemonia, ao mesmo tempo objetiva e subjetiva, visível e invisível, com 
o objetivo de impor um princípio quase único de realidade e de pensamento.

Como construção de uma hegemonia, lembremos, com Antonio Gramsci, que se 
trata de um projeto ao mesmo tempo político, econômico, cultural e moral[2]. Implica 
tudo isso e, nessa etapa presente do capitalismo, uma acentuada fragmentação, o estímulo 
à competição, ao sucesso a qualquer custo, a guerra de todos contra todos com fortes 
componentes de violência e de narcisismo, de visão privada da realidade, de ausência de um 
projeto público e democrático de vida social.
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Entendendo a construção da formação em saúde a partir das dimensões objetiva 
e subjetiva da formação humana, observamos que as condições materiais e objetivas de 
trabalho são como algo inseparável da dimensão subjetiva desses trabalhadores. Não se 
trata de cair em uma óptica subjetivista da subjetividade e sim perceber que a subjetividade 
dos trabalhadores está articulada com as condições objetivas da relação capital e trabalho, 
o que gera medo, angústia e alienação nos sujeitos e aponta para a relação impessoal e/ou 
de domínio sobre o outro. Isto signifi ca que pode ocorrer uma mutilação das melhores 
qualidades, sensíveis e práticas do ser humano, aqui entendido, frisemos, não como entidade 
abstrata, fora da história, transcendente e metafísica, mas como sujeito em situação, posto 
em contextos específi cos e que vive sob condições determinadas, as quais, as mais das vezes, 
não foram resultado de livre escolha, mas da pura necessidade de sobreviver (PEREIRA E 
STAUFFER, 2006).

Temos que reconhecer que a racionalidade técnica ajusta-se ao modelo abstrato das 
trocas e seus fetiches, e serve para organizar e controlar o mundo do trabalho e o mundo do 
lazer, integrando por inteiro as esferas da vida social:

(...) sob o impacto de um racionalismo de ímpeto controlador, a 
luta pela emancipação dos dogmas e pela afi rmação da autonomia 
da razão se transformou, infelizmente desde muito cedo, em fé na 
possibilidade de criação de um novo saber, capaz de expulsar os 
dissensos e as dominações, exatamente por exprimir uma verdade 
irretocável, purifi cada das diferenças políticas, das particularidades 
culturais, enfi m, apresentando-se como absolutamente neutra. A 
ciência moderna seria, ao mesmo tempo, a expressão e o modo de 
expressão desta nova religião laica. (PEREIRA, 2002)

A formação com base na racionalidade técnica produz outro aspecto de diferenciação 
em relação ao profi ssional capaz de refl etir como agir nas situações não previstas: exclui do 
racional a discussão dos fi ns, uma vez que os trata como estados fi nais, em lugar de discerni-
los em sua tradução no dia a dia (MENDES, 1993).

Habilidades e atitudes constituem uma tradução do ideário da ação do docente 
presente na “pedagogia das competências”. Analisa Ramos (2001) que o ideário das 
competências ancora-se na teoria funcionalista, no pragmatismo, no ideal de controle, no 
condutivismo assim como na análise construtivista. A competência está sempre associada 
à capacidade de o sujeito se desempenhar satisfatoriamente em situações reais de trabalho, 
mobilizando os recursos cognitivos e socioafetivos, além dos conhecimentos específi cos.

Nesse sentido, o que importa à competência é formar para ações controladas e 
previstas, para dar respostas a essas ações, tomando-se a competência humana como fator 
de produção. O construtivismo é capturado pela pedagogia das competências que necessita, 
entre outros pontos: não deixar de lado a normatização do sentimento, a dos sentidos e a 
da sensibilidade. Como observa Pereira (2002), no caso, o sentido é nítido: diz respeito ao 
“saber ser” para o capital.

A captura do construtivismo pela pedagogia das competências, portanto, do 
construtivismo de aparência inovadora, que promove uma ida à subjetivação (a qual não 
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questiona o modo de produção de uma sociedade na construção do sujeito), fornece ao ideário 
a competência constitutiva que a confi gura como noção adaptadora do comportamento 
humano à realidade.

Como aponta Ramos (2001), a noção de competência tem ordenado as relações 
de trabalho e as relações educativas, considerando-se o contexto econômico-político e 
sociocultural contemporâneos. Ao promover a articulação entre o interacionismo e a teoria 
funcionalista, a competência torna-se uma característica psicológico-subjetiva de adaptação 
do trabalhador à vida de hoje e, ao mesmo tempo, fator de consenso necessário à manutenção 
do equilíbrio da estrutura social.

Tartuce (2001) procura refl etir sobre a pertinência histórica e analítica de a noção de 
competência substituir o conceito de “qualifi cação” no contexto social do capitalismo atual. 
Isso porque a autora entende que a qualifi cação tem uma história social e interpretativa, e 
é só por meio dela que se pode decretar ou não o fi m de sua vigência analítica. A ênfase na 
“polivalência”, entendida como um conjunto de capacidades

(...) que possam enfrentar a complexidade e a imprevisibilidade 
do ‘novo’ modo de produzir, signifi ca a passagem do conceito de 
‘qualifi cação’ para a noção de competência, A competência pode 
ser defi nida como a tradução dessas capacidades numa tomada de 
iniciativa e num assumir de responsabilidades por parte do traba-
lhador perante os eventos situações surpreendentes que ocorrem na 
produção (ZARIFIAN, 1997 e 1998).

A competência é, pois, um atributo que remete à subjetividade do indivíduo, e 
relaciona-se com a sua capacidade de mobilizar os saberes e as atitudes necessárias para, 
de forma autônoma, resolver problemas em uma situação específi ca (MACHADO, 1998; 
TANGUY, 1997a e 1997c).

Cabe aqui frisar que a possibilidade de se educar para lidar com o sofrimento do outro 
não é sinônimo de endossar a metáfora do profi ssional da saúde sob a égide do sacrifício, 
nem, muito menos, de idealizar os confl itos inerentes às relações entre os homens, mas 
sim de afi rmar o trabalho na saúde na sua própria constituição e essência, o ato de um ser 
humano compartilhar as necessidades de outro.

Neste sentido, há que se problematizar a produção da impessoalidade e do 
distanciamento como conduta para o profi ssional da saúde. Arriscamo-nos a dizer que, 
se a conduta mencionada se apresenta em todas as esferas das relações entre os seres 
humanos, não se trata, certamente, de um desejo premeditado dos arautos do capital, 
mas sim de consequência inevitável do capitalismo. Dito de outra maneira, se a lógica de 
uma sociedade de classes, tendo uma “desigualdade” sem o patamar da miséria, pudesse 
conviver “harmonicamente” com a multidão de seres humanos em relação afetuosa, ou, 
se preferirem, “todas as classes unidas numa solidariedade orgânica e fraterna”, os arautos 
do capital fi cariam satisfeitos. Mas, como mostra o real, a privatização do que deve ser 
coletivo e a falta de individuação para fazer opções e escolhas não resulta em igualdade, em 
solidariedade, nem torna a humanidade mais fraterna (PEREIRA, 2007).
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Pode parecer estranho a um trabalhador de hoje em dia, mas a subjetividade e o 
corpo — físico, erótico, imaginário — dos que trabalham nem sempre foi moldada pelo 
horizonte da mercadoria e seu fetiche. O que nos remete uma vez mais a Marx e às páginas 
que abrem O Capital, as quais tratam justamente de como se forma o fetiche da mercadoria, 
o dinheiro como equivalente universal no mundo das trocas, a supressão do trabalho como 
verdadeiro valor social, a primazia do mundo abstrato das trocas em detrimento do mundo 
das qualidades sensíveis, ligadas ao uso e à vida ainda não absorvida pela subjetividade 
alienada.

Neste momento do estudo é preciso relembrar que não houve no passado, e não 
existe no presente, um passe de mágica que possa resolver as resistências e os impasses que o 
educador precisa enfrentar, dia a dia, dando conta da tarefa de elaborar conceitos e modelos 
críticos. Trata-se sempre de um trabalho difícil e de longa duração. E conta muito não jogar 
fora a acumulação crítica conseguida pelas gerações que viveram antes de nós, que lutaram 
e trabalharam antes de nós.

Para os educadores empenhados em educação na saúde, há que perceber a necessidade 
de educar para esse trabalho difícil, como maneira de entender as contradições postas na 
formação de quem educa o trabalhador da saúde. Pois, desde o seu nível mais evidente, 
lembremos que a educação escolar, mesmo pública, é processo contraditório que educa para 
o sistema e, ao mesmo tempo, poderia educar para o pensamento e a ação críticos.

O trabalhador do cuidado em saúde, em seu cotidiano de trabalho, sofre a infl uência 
e a pressão, percebida ou não, consciente ou não, elaborada ou apenas intuída, a depender do 
caso, dessas mesmas determinações cruzadas e contraditórias. A começar pela desvalorização 
do projeto público e universal de saúde, da tradição também pública da medicina brasileira 
e da própria visão de uma medicina preventiva, em lugar de apenas curativa e invasiva. 
Continua sofrendo essa infl uência porque recebe salários baixos e trabalha em ambientes 
empobrecidos, nos quais, muitas vezes, faltam equipamentos e medicamentos básicos.

Mais do que isso, indiquemos a importância da estrutura burocrática dos serviços 
públicos de saúde, por vezes fechada e hierárquica, pouco capaz de absorver o conhecimento 
tácito que o trabalhador desenvolve em seu cotidiano, portanto, pouco ágil em dar respostas 
a críticas e a demandas quase sempre justas e pertinentes. No vértice, existe a pressão para 
que esse mesmo trabalhador se adapte às novas tecnologias organizacionais e às mudanças 
que estão ocorrendo no mundo do trabalho.

Notas

[1] Para Adorno, é a determinação social da formação na sociedade contemporânea 
capitalista. Na perspectiva de Adorno, a sociedade deve ser apreendida em seu processo 
de reprodução material como reifi cação, mediação socialmente invertida. Cabe à teoria 
ir além do momento subjetivo da coisifi cação, ao decifrar as determinações objetivas da 
subjetividade. Não basta só revelar o sujeito por trás da reifi cação: ele é também socialmente 
determinado na adequação ao vigente, como sujeito que se sujeita e não experiencia as 
contradições sociais da produção efetiva da sociedade, ocultas ideologicamente na ordem 
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social imposta pela indústria cultural. A educação não é idealista para a emancipação, 
mas dialeticamente baseada na crítica à semiformação real e se orienta por possibilidades 
presentes, embora não concretizadas, na experiência das contradições da formação social 
efetiva. (Maars, ano 2003)

[2] Toda a obra de Gramsci traz essa ideia, por isso não destacamos uma referência 
específi ca. Ver “Os intelectuais e a formação da cultura”, 1968.
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