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R E S U M O

Este ar ti go apre sen ta uma pes qui sa que ana li sa as con cep ções de hu ma nis mo e suas con tri bu i -

ções para a for ma ção mé di ca, na óti ca dis cen te, no âm bi to do cur so de Me di ci na da Uni ver si da de

Fe de ral de Ala go as, no pe río do com pre en di do de no vem bro de 2006 a ju lho de 2007. A me to do lo -

gia es co lhi da foi a de re a li za ção de cin co gru pos fo ca is, nos qua is fo ram co le ta dos os de po i men tos

de 73 es tu dan tes, ana li sa dos pos te ri or men te por meio de re fe ren ci al so bre as prá ti cas dis cur si vas.

Os re sul ta dos en con tra dos des ta cam três as pec tos acer ca do que o es tu dan te ob ser va e vi ven cia:

na re la ção com a ins ti tu i ção, o cur so e os sen ti men tos que sur gem no seu pro ces so como apren diz;

so bre a re la ção alu no-pro fes sor no cur so mé di co; e, por fim, so bre a re la ção mé di co-pa ci en te e de -

ma is pes so as com quem o mé di co in te ra ge em seu exer cí cio pro fis si o nal. Sur gi ram ele men tos in -

di ca ti vos de um apren di za do en tre me a do de si na is de con tra ri e da de, ir ri ta ção, im pa ciên cia e in -

to le rân cia com os pro fes so res e seus métodos e com a instituição. A humanização não é sentida

nas práticas pedagógicas da formação médica, embora seja priorizada nos espaços formais

iniciais do curso médico.

A B S T R A C T

This ar ti cle pre sents the re sults of a study on hu ma nist con cepts and the ir con tri bu ti on to me di -

cal tra i ning from the stu dents’ pers pec ti ve in the Scho ol of Me di ci ne at the Fe de ral Uni ver sity in

Ala go as, Bra zil, from No vem ber 2006 to July 2007. The met ho do logy in clu ded five fo cus groups

in which sta te ments by 73 stu dents were re cor ded and sub jec ted sub se quently to dis cour se analy -

sis. The re sults fe a tu re three as pects in: stu dents’ ob ser va ti ons and ex pe ri en ces in the re la ti ons hip

to the ins ti tu ti on and cour se and the fe e lings that emer ge in the ir le ar ning pro cess; the stu dent-fa -

culty re la ti ons hip du ring me di cal scho ol; and the physi ci an-pa ti ent re la ti ons hip and physi ci ans’

in te rac ti on with ot hers du ring the ir pro fes si o nal prac ti ce. The study de tec ted ele ments that in di -

ca te a le ar ning pro cess in ters per sed with signs of dis sa tis fac ti on, ir ri ta ti on, im pa ti en ce, and in to -

le ran ce to wards pro fes sors and the ir te a ching met hods and the ins ti tu ti on. Hu ma ni za ti on is not

per ce i ved in the te a ching prac ti ces du ring me di cal tra i ning, alt hough it is pri o ri ti zed in the ini ti al

for mal spa ces of medical school.
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INTRODUÇÃO

A edu ca ção é um ato in tran si ti vo, quer di zer, o edu ca -

dor não pode trans for mar a ou trem que não es te ja se

trans for man do no pró prio tra ba lho de en si nar.

Álva ro Vi e i ra Pin to1

Ingres sa mos no sé cu lo 21 in cen ti va dos a ana li sar as con du tas

éti co-hu ma nis tas que vêm sen do mo ti vo de in te res se e pre o cu -

pa ção de pro fis si o na is e es tu di o sos que ana li sam a for ma ção

para a área de sa ú de e as prá ti cas nela re a li za das. O ter mo hu ma -

nis mo e seus equi va len tes nas vá ri as lín guas sur gi ram em me a -

dos do sé cu lo 15, no pe río do do Re nas cen tis mo. Para os au to res

la ti nos, hu ma ni tas era uma pa la vra que sig ni fi ca va algo pró xi -

mo à edu ca ção e for ma ção do ho mem, à se me lhan ça do que os

he lê ni cos que ri am ex pres sar com o ter mo pa i de ia. Para o fi ló so -

fo fran cês André Com te-Spon vil le2, a pa la vra hu ma nis mo

significa considerar a humanidade um valor supremo. Para ele, 

a ver da de i ra ques tão é sa ber se de ve mos crer no ho -

mem (hu ma nis mo teó ri co) para que rer o bem dos in -

di ví du os ou se po de mos que rer seu bem (hu ma nis mo

prá ti co) mes mo ten do to das as ra zões para não nos

ilu dir quan to ao que são [...] Não é por que os ho mens

são bons que de ve mos amá-los, é por que não há bon -

da de sem amor [...] Não é pre ci so crer no ho mem para

que rer o bem dos in di ví du os e o progresso da

humanidade (p. 285-286).

Ou tro modo de pen sar que con tri bu iu para a com pre en são da

com ple xi da de que re ves te a hu ma ni za ção das re la ções hu ma nas é

a que toma como base a fi lo so fia do diá lo go de Mar tin Bu ber3, que

in ves ti ga a re la ção de re ci pro ci da de exis ten te en tre o bi nô mio

EU-TU ou EU-ISSO, em que TU é o Ou tro com quem nos re la ci o na -

mos como pes soa e por in ter mé dio dele nos de sen vol ve mos, e

ISSO é a ex pe riên cia ob je tal. Du ran te todo o pro ces so de edu ca ção

do ser hu ma no, a pre sen ça do Ou tro, nas mais va ri a das for mas de

in te ra ção, con tri bui, al te ra ou re for ça o Eu, mes mo quan do essa re -

la ção tam bém se es ta be le ce de for ma uti li tá ria, por do mi na ção ou

con tro le, como é o caso do bi nô mio EU-ISSO.

No con tex to da for ma ção para a área de sa ú de, No gue i ra4 re co -

men da que, para al can çar uma meta di fe ren ci a da no cam po da hu -

ma ni za ção das re la ções as sis ten ci a is, deve-se in ves tir, des de o iní -

cio, na for ma ção dos fu tu ros pro fis si o na is. Pro gra mas de re cep ção

a es tu dan tes no iní cio dos seus cur sos, vi san do fa ci li tar sua in te gra -

ção a um novo e com ple xo am bi en te como a uni ver si da de, têm

cons ti tu í do uma me di da po si ti va para que esse novo pro fis si o nal,

ao ser aco lhi do, pos sa com pre en der a im por tân cia de re pli car essa

prá ti ca pos te ri or men te. No de cor rer do cur so, de vem fa zer par te

do cur rí cu lo os con te ú dos hu ma nís ti cos que in ci tem dis cus sões sis -

te má ti cas so bre con te ú dos bi oé ti cos, mo ra is, cul tu ra is, psi cos so ci a -

is, ali men ta dos, com o pas sar dos anos, pe las prá ti cas vi vi das pe los

alu nos.  Ain da hoje é co mum a des con si de ra ção a ma ni fes ta ções

psí qui cas do pa ci en te, le van do o mé di co a op tar por con du tas pou -

co ade qua das para o aten di men to das ne ces si da des do pa ci en te. A

au to ra tam bém su ge re que se dis po ni bi li ze para os do cen tes um

pro gra ma de pre pa ra ção pe da gó gi ca, que não tem sido pri o ri za do

nos am bi en tes uni ver si tá ri os. 

Ba tis ta e Sil va5 re fle tem que “quan do o do cen te es tru tu ra sua

ta re fa, pre ci sa pen sar no ou tro que apren de”. E numa in ves ti ga ção

re a li za da com pós-gra du an dos acer ca dos atri bu tos de um bom

pro fes sor em sa ú de, iden ti fi ca ram ca rac te rís ti cas vin cu la das às se -

guin tes di men sões: do mí nio ci en tí fi co, ter ex pe riên cia como pro fis -

si o nal, ter co nhe ci men tos di dá ti co-pe da gó gi cos, ter ati tu des hu -

ma ni za do ras com os es tu dan tes, sa ber ou vir, ter pa ciên cia com o

não sa ber do alu no, es ti mu lar a pes qui sa e gos tar de en si nar. Para

Maia6, “os cur rí cu los tra di ci o na is na área da sa ú de se guem uma ló -

gi ca po si ti vis ta, em con so nân cia com a vi são me ca ni cis ta do ho -

mem que per pas sa as con cep ções dos for ma do res”.

Ao fa zer a le i tu ra des ses re cor tes teó ri cos e es ta be le cer uma vin -

cu la ção com as com pe tên ci as de se ja das para o pro fis si o nal de me -

di ci na, des cri tas no ar ti go 5º das Di re tri zes Cur ri cu la res Na ci o na is

do Cur so de Gra du a ção em Me di ci na7, vê-se que a pre o cu pa ção

com o de sen vol vi men to de um mé di co sa u dá vel de cor po e men te,

com pro me ti do com a co mu ni da de em que está in se ri do e edu ca -

dor por con cep ção, tem atra ves sa do os tem pos.

O pro ces so de pre pa ra ção para a re es tru tu ra ção do cur rí cu lo

mé di co da Uni ver si da de Fe de ral de Ala go as ini ci ou-se em 1999,

con tan do com a par ti ci pa ção de do cen tes, téc ni cos e alu nos. Em

2002, fo ram re a li za das vá ri as ofi ci nas de di ag nós ti co do cur so.

Nes sas ofi ci nas, apa re ce ram como ele men tos di fi cul ta do res,

apon ta dos pe los pró pri os pro fes so res, o des com pro mis so do

do cen te ou pro fis si o nal mé di co com os alu nos, iden ti fi ca do por

meio do des cu i do com a de fi ni ção, ela bo ra ção e ma nu ten ção do

es pa ço de apren di za gem; a ina bi li da de, ca rac te ri za da por um

des ca so com a dor e a ver go nha do ou tro por es tar do en te, no tra -

to com pa ci en tes aten di dos nos cam pos de prá ti cas; e a es ti mu la -

ção pro po si tal do medo do alu no para com o fra cas so e o erro,

trans for man do o ato de apren der em uma tor tu ra. Emer giu,

tam bém, a con du ta in di vi du a lis ta do mé di co en quan to mem bro

de uma equi pe mul ti pro fis si o nal. 

Nes te con tex to, re a li zou-se uma in ves ti ga ção so bre a ques -

tão do hu ma nis mo no cur so de Me di ci na da Ufal com o ob je ti vo

cen tral de ana li sar as con cep ções de hu ma nis mo e suas con tri bu -

i ções para a for ma ção mé di ca, na pro cu ra de com pre en der qua is

os sen ti dos que per ma ne cem para os es tu dan tes so bre o que eles

apren dem e vi ven ci am no cur so mé di co. 
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A PESQUISA

A pes qui sa foi di vul ga da no âm bi to do cur so, no pe río do

com pre en di do en tre no vem bro de 2006 e fe ve re i ro de 2007, me -

di an te re u niões da Fa cul da de com os alu nos, no Cen tro Aca dê -

mi co e nas sa las de aula. Dos cin co gru pos fo ca is cons ti tu í dos

par ti ci pa ram 73 es tu dan tes, sen do 29 do pri me i ro ano, 10 do ter -

ce i ro, 17 do quar to e 17 do sex to ano. Cada re u nião teve a du ra -

ção de duas ho ras, per fa zen do um to tal de dez ho ras de co le ta de 

in for ma ções. Dois es tu dan tes do cur so de Psi co lo gia da Ufal fo -

ram ca pa ci ta dos para acom pa nhar, gra var e ano tar as fa las, con -

du tas e ou tros as pec tos sig ni fi ca ti vos das reuniões.

Se gun do No gue i ra-Mar tins e Bó gus8 o pro ces so de co le ta de

da dos – gru po fo cal – pode ser uti li za do para iden ti fi car con ce i tos,

cren ças, per cep ções, ex pec ta ti vas, mo ti va ções e ne ces si da des de

um gru po es pe cí fi co e, pos te ri or men te, es sas in for ma ções po dem

ser apro ve i ta das para sub si di ar  pro gra mas de in ter ven ção. 

Foi usa do um ro te i ro sim ples de qua tro per gun tas, pre vi a -

men te tes ta do: O que lhe vem à men te quan do se fala em hu ma -

nis mo? Que ide ia de hu ma nis mo tem sido de sen vol vi da no cur -

so de Me di ci na? Du ran te o cur so, que ex pe riên ci as ou si tu a ções

você con si de ra que têm con tri bu í do para a for ma ção hu ma nis ta

do/a es tu dan te? Como foi par ti ci par des sa dis cus são?

A cons ti tu i ção dos gru pos fo ca is foi al can ça da após a su pe ra ção 

de al gu mas di fi cul da des ini ci a is em fun ção de o ho rá rio dis po ní vel

dos es tu dan tes ser di fi cul ta do pelo nú me ro de ho ras in ves ti das no

cur so. Foi so li ci ta da a aju da de al guns pro fes so res, que nos ce de -

ram seus es pa ços de sala de aula para re a li zar a pes qui sa com os

alu nos que se ofe re ces sem para isto. To das as re u niões fo ram re a li -

za das em am bi en tes da Ufal, pre vi a men te pre pa ra dos para ga ran -

tir a ma nu ten ção da pri va ci da de e o afas ta men to das de man das ex -

ter nas, que ge ral men te pre ju di cam a aten ção dos gru pos.

O re fe ren ci al me to do ló gi co que fun da men tou a aná li se das fa -

las de sen vol vi das nos gru pos fo ca is foi o das prá ti cas dis cur si vas de

Spink9, con ce i tu a do como a “lin gua gem em ação, isto é, as ma ne i -

ras a par tir das qua is as pes so as pro du zem sen ti dos e se po si ci o -

nam em re la ções so ci a is co ti di a nas”. As fa las fo ram trans cri tas e

ana li sa das, con si de ran do-se in clu si ve as ob ser va ções fe i tas so bre

ges tos, in ter po la ções de re sis tên cia en tre duas ou mais pes so as,

exa cer ba ção de emo ções, di fi cul da des de com pre en são das per -

gun tas, im pre ci são ou as ser ti vi da de das res pos tas, an si e da des de

cada um dos gru pos. Por úl ti mo, foi ela bo ra do um mapa des cri ti vo

das fa las, no qual se des ta ca ram seis ca te go ri as ge ra is, a par tir das

qua is os con te ú dos fo ram or ga ni za dos, ten do-se o cu i da do de pre -

ser var a se quên cia das fa las, evi tan do, as sim, des con tex tu a li zá-las.

As seis ca te go ri as fo ram: 1. Expres são de va lo res vir tu o sos; 2.

Influên ci as do pro ces so de edu ca ção em ge ral; 3. Re la ção mé di -

co-pa ci en te vi ven ci a da (ou in ter pre ta da) a par tir da for ma ção mé -

di ca; 4. Re la ção alu no-pro fes sor; 5. Re co nhe ci men to/con vi vên cia

com pers pec ti vas e li mi tes pro fis si o na is, sen ti men tos e emo ções; 6.

Influên ci as do con tex to mer can ti lis ta na prá ti ca mé di ca. 

A se guir, exem pli fi ca mos como os ma pas fo ram for ma dos:

Para a com pre en são do mapa, é im por tan te ob ser var que a le i -

tu ra ver ti cal das co lu nas pos si bi li ta a le i tu ra dos re per tó ri os, en quan -

to a le i tu ra ho ri zon tal per mi te a com pre en são da di a lo gia. Após a

for ma ção do mapa, foi re a li za da uma le i tu ra mais am pla dos sen ti -

dos nele ex pres sos, por meio das ca te go ri as es ta be le ci das. O ma te -

ri al co le ta do foi vo lu mo so e, por con ta dis so, das qua tro per gun tas

fe i tas aos alu nos, apro fun da mos, até o mo men to, ape nas as duas

pri me i ras, por te rem for ne ci do um cor po de ide i as su fi ci en te para

pro ce der mos à re fle xão acer ca do tema hu ma nis mo no cur so mé di -

co e dos ob je ti vos que nos pro pu se mos al can çar. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Três as pec tos fi ca ram vi sí ve is, tan to du ran te a re a li za ção dos

gru pos fo ca is, quan to na aná li se das fa las. Em al guns mo men tos, 

não foi pos sí vel fa zer re cor tes pre ci sos na aná li se des ses as pec -

tos, vis to que as re la ções en tre eles es ta vam ora im bri ca das, ora

in ter de pen den tes.

O que os alu nos ob ser vam acer ca da ins ti tu i ção, do cur so e

so bre si pró pri os no pa pel de apren di zes

Este as pec to mos tra um ato de apren der en tre me a do de si na -

is de con tra ri e da de e ir ri ta ção por es ta rem na si tu a ção de apren -

di zes, emo ções es sas que fo ram cap ta das por meio das pa la vras

e to na li da de das vo zes, ora in ten sas, ora con ti das, ora im pa ci en -

tes, ao abor da rem as di fe ren tes si tu a ções, vi vi das e atri bu í das às

con du tas dos pro fes so res, a seus mé to dos ou à for ma in di fe ren te

como per ce bem que a ins ti tu i ção tra ta das de man das ou so li ci ta -

ções dos dis cen tes.

[...] A uni ver si da de está ten tan do for mar pro fis si o na is 

hu ma nos... Ela está sem pre fo can do a re la ção mé di -

co-pa ci en te, que o mé di co tem que ser hu ma no. Só que 

em mi nha opi nião é uma hi po cri sia, por que, na ver da -

de, ela só fala, mas quan do che ga ao fi nal, te mos mil

co i sas pra fa zer, vá ri os tra ba lhos... es ta mos can sa dos e 

va mos por obri ga ção para as aulas que deveriam ser

humanizadas. (1º ano)

[...] Te mos vis to a Fa cul da de como um lu gar de mu i to

tra ba lho, mu i to es tres se e de gran de co bran ça, mes mo

não sen do for ma dos ain da. Não te mos o tem po ne ces -

sá rio para cu i dar de nós mes mos. (6º ano)

Mi lan et al.10, ao ana li sa rem o uni ver so psí qui co do es tu dan te 

de Me di ci na, ve ri fi ca ram que os es tu dan tes dos pri me i ros anos,

após uma fase de eu fo ria, ocor ri da logo após o in gres so na Fa cul -

da de, pas sam para a fase de de sen can to com as au las, com os

pro fes so res, que i xan do-se da “má di dá ti ca das au las, ao vo lu me
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1ª pergunta: O que lhe vem à mente quando se fala em humanismo?

Série

CATEGORIAS

Expressão de

valores virtuosos

Influências do

processo de

educação em geral

Relação

médico-paciente 

Relação

aluno-professor

Reconhecimento /

convivência com

perspectivas e limites

profissionais,

sentimentos e

emoções

 Influências do

contexto

mercantilista

na prática

médica

3º ANO

- É estar próximo do

ser humano, ter

amor, satisfação

com o outro,

empatia.

- É tratar o paciente

com dignidade e

respeito, sem faltar

com a verdade. 

- É não se envolver

tanto com o

paciente, porque,

na nossa profissão,

envolver-se demais 

acaba prejudicando 

a nós mesmos, mas 

também não

deixando o

paciente à toa.

- É ter consciência...

acho que consciência é 

muito importante...

saber as ideias de cada 

um... é saber criticar

mas também saber

aceitar a opinião dos

outros.

- É ter sensibilidade

para perceber as

emoções dos outros.

2ª pergunta: Que ideia de humanismo vem sendo desenvolvida no curso de Medicina?

4º ANO

- É essa questão da

relação do médico

com o paciente...

desde o que é

abordado na

psicologia médica,

até a questão do

que o médico

espera do paciente,

e o paciente, do

médico. 

- É o que tem

sido abordado

na psicologia,

nas aulas de

Saúde &

Sociedade, mas

deveria ser

abordado em

todas as clínicas, 

principalmente

por aqueles

professores que

estão nos

ambulatórios, 

muito mais do

que pela

professora de

Saúde &

Sociedade, que

nunca atendeu

pacientes.

- Veja a história da

gente: primeiro ano,

falar de humanização,

quando a gente teve

contato com o cadáver 

em Anatomia. No

terceiro ano, a gente

debate com a Bioética 

levando em conta que

a Bioética é uma

matéria eletiva...

depois, Saúde &

Sociedade, a que a

maioria não dá muito

valor...

- Aí vem o terceiro

ano, a gente se debate 

com a Psicologia e a

Psiquiatria Médica... 



ex ces si vo de es tu do e à pou ca uti li da de dos cur sos, vis tos por

eles como teó ri cos e afas ta dos da Me di ci na em si” (p. 78). Para

es ses au to res, o de sen can to do es tu dan te au men ta por que ele

não con se gue per ce ber que en fren ta uma fase de tran si ção nun ca 

ex pe ri men ta da, na qual pas sa de um sis te ma pa ter na lis ta de

ensino para outro mais autônomo, em que precisa criar seu

próprio método de estudo. 

Essas crí ti cas per sis ti ram nos gru pos de alu nos do quar to ao

sex to ano. Tas sa ra e Da mer gi an11, ao es tu da rem a cons tru ção da

sub je ti vi da de do su je i to, re fle tem so bre o quan to tem sido di fí cil

afir mar a iden ti da de psí qui ca e so ci al, man ter a au to no mia e par ti -

ci par cri ti ca men te da re a li da de den tro das con di ções que a so ci e da -

de atu al im põe. As tro cas in dis pen sá ve is à sub je ti vi da de são mar -

ca das pela re je i ção, pelo ódio, pela in di fe ren ça. Os in ves ti men tos

afe ti vos na so ci e da de con tem po râ nea são, em gran de par te, da

mes ma or dem, ou seja, fal ta amor, fun da men to para a bon da de e o

ca rá ter. As pes so as são co i si fi ca das, e as co i sas, per so na li za das.

Para o alu no, a co i si fi ca ção das pes so as e a per so na li za ção de

co i sas acon te cem no cur so e na uni ver si da de quan do ele sen te

que seu can sa ço, suas re i vin di ca ções e seu ado e ci men to não im -

por tam tan to quan to o cum pri men to de pra zos de en tre ga de

tra ba lhos e a frequência assídua às atividades acadêmicas.

[...] Te mos vi ven ci a do si tu a ções de per der pro vas de -

vi do a do en ças, mas, mes mo as sim, não te mos o di re i -

to de fa zer se gun da cha ma da. O pro fes sor é mé di co,

nos tem vis to do en tes, mas ain da as sim não nos per mi -

te fa zer uma re a va li a ção. Qu an do con se gui mos

fazê-la, te mos que en fren tar uma bu ro cra cia enor me,

pre ci san do que al guns alu nos re cor ram à jun ta mé di -

ca [...] Nós não nos sen ti mos hu ma nos aqui. Temos vi -

ven ci a do aque la fa mo sa fra se: “in ter no não é gen te, re si den -

te não é mé di co”. Esse é o lema do humanismo aqui dentro.

(6º ano)

Em ou tros mo men tos, os es tu dan tes se veem im pos si bi li ta -

dos de apren der con du tas hu ma ni za do ras, ora por que se con si -

de ram to lhi dos pelo que vi ven ci am no cur so, ora por que acre di -

tam que che ga ram à es co la com um sa ber já cons ti tu í do so bre

essa ques tão du ran te seus es tá gi os an te ri o res de vida. 

[...] Isso não se en si na... [...] Mas eu acho que não leva a

nada. Eu acho que, por mais que se en si ne a ser hu ma -

no, tem que par tir da pes soa. (3º ano)

[...] O hu ma nis mo tam bém vem da sua edu ca ção e da

sua vi vên cia. Por exem plo, uma pes soa que tem al -

gum tipo de pre con ce i to não vai con se guir nun ca ser

hu ma na. [...] Mes mo que ela es cu te na Fa cul da de, mi -

lhões de ve zes, que ela deve tra tar as pes so as de for ma

igual, ela não vai conseguir. (1º ano).

Para com pre en der es sas vi sões dos alu nos so bre a des cren ça na

ca pa ci da de da es co la em en si nar con du tas hu ma nís ti cas, nos re -

por ta mos aos es tu dos de Bar re re e Mar tuc cel li12, que apre sen tam a

es co la como um cam po que se vê, hoje, in ca paz de re co nhe cer a le -

gi ti mi da de das pre o cu pa ções éti cas con tem po râ ne as acer ca das re -

la ções do su je i to con si go pró prio, com o ou tro e com a so ci e da de.

Para os au to res, a mo der ni da de pro du ziu um re la ti vis mo mo ral

que deu es pa ço ao for ta le ci men to do in di vi du a lis mo e do uti li ta ris -

mo como ide a is pes so a is. 

[...] Tem alu no que já che ga com o pen sa men to de que

vai cur sar me di ci na para ga nhar di nhe i ro, fi car rico,

ga nhar sta tus e es que ce o lado hu ma nis ta. Tem alu nos

que che gam... que são es for ça dos, que rem aju dar,

tudo isso. A re a li da de é essa. Tem mu i tas pes so as que,

in fe liz men te, es tão no cur so por sta tus, só pra ganhar

dinheiro. (3º ano).

Para es ses au to res, a mo der ni da de de sen vol veu um in di vi -

du a lis mo va zio, cen tra do em duas gran des con cep ções de in di -

vi du a lis mo: uma é cen tra da no de sem pe nho, na ca pa ci da de de

do mí nio do am bi en te, uma ra ci o na li da de que é ins tru men tal e

es tra té gi ca; a ou tra se ba se ia na ex pres são, no de se jo de fa zer va -

ler sua au ten ti ci da de.

Esse du plo in di vi du a lis mo apa re ce cla ra men te nos dis cur -

sos dos dis cen tes, al ter nan do as ide i as que se vol tam ora para a

pre o cu pa ção com o de sem pe nho, ora para a von ta de de ser au -

tên ti co, man ten do a in te gri da de do ser e não pre ci san do se me ta -

mor fo se ar para par ti ci par da re a li da de vi vi da. Algu mas fa las

ex pres sa ram as oca siões em que a pre o cu pa ção com o de sem pe -

nho pre va le ce, tal como:

[...] a téc ni ca que a gen te vai ad qui rin do no cur so di mi -

nui tam bém o hu ma nis mo. Por exem plo, no pri me i ro

ano, a gen te dis se ca ca dá ve res... “Mi nha fi lha, você vai 

abrir o ca dá ver... você tem que ter res pe i to” (a alu na

re cor da o que dis se ram a ela). Tem que ter res pe i to,

mas che ga um mo men to que está uma co i sa tão téc ni -

ca, está-se tão pre o cu pa da em sa ber como fun ci o na,

que você ter mi na es que cen do que ali exis tia um ser

hu ma no [...] Numa aula prá ti ca de Se mi o lo gia, eram

dez pes so as. Tem con di ções de dez pes so as apal pa -

rem o mes mo paciente? Todo mundo estava vendo

aquele paciente como um objeto. (3º ano)

As ques tões éti cas e hu ma nís ti cas dos alu nos con ti nu a ram a

sur gir nos dis cur sos quan do cri ti ca ram o cur so mé di co pelo ex -

ces so de exi gên ci as vol ta das para o au men to da com pe tên cia

téc ni ca, in ci tan do-os a par ti ci par de uma luta acirrada para

serem os melhores. 
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[...] É mu i to con cor ri do o cur so de Me di ci na. O es tá -

gio... eu sin to que tem uma con cor rên cia en tre os alu -

nos [...] A pró pria ins ti tu i ção es ti mu la a con cor rên cia.

Por exem plo, quem pas sou em pri me i ro lu gar no ves -

ti bu lar ga nha uma bol sa de um ano. Em vez de es ti mu -

lar a es tu dar, es ti mu la a con cor rer com seu ami go, seu

colega [...] São os seis anos assim!  (3º ano)

Ou en tão, quan do per ce bem que te rão que ser per sis ten tes

para man te rem os va lo res éti cos que re fe ren dam o que é ser uma

“boa pes soa” ou ter uma “boa vida”, em bo ra pen sem que o que

se pas sa no con tex to so ci al não é de sua responsabilidade: 

[...] Eu pen so em hu ma nis mo como uma re la ção mais

har mô ni ca em toda a so ci e da de, evi tan do essa re la ção

tec ni cis ta, me ca ni cis ta que o ho mem tem hoje, e bus car

uma re la ção mais de con for to e vi vên cia, uma re la ção

mais de aco lhi da, di mi nu in do um pou co as in tri gas, a

con cor rên cia... por que a gen te não faz isso por que quer,

mas por que nos obri ga ram a isso... a ter essa vi são tec ni -

cis ta, a iden ti fi car as pes so as atra vés de nú me ros, o do -

en te atra vés da do en ça. (3º ano)

Com as li nhas do ros to en du re ci das e a to na li da de da voz de -

mons tran do in dig na ção e re cri mi na ção, um aluno expressa:

[...] O hu ma nis ta é vis to como um cara es qui si to. O cara

que per de seu tem po com a ques tão so ci al é con si de ra do

um idi o ta. O hu ma nis ta tam bém é em me nor nú me ro. E

essa ma i o ria que o con si de ra es qui si to deve con cor dar

com a de si gual da de que o sis te ma pro vo ca, com as cri -

an ças mor ren do de fome, com a pri va ti za ção da uni ver -

si da de... Ser hu ma nis ta é mu i to di fí cil. (1º ano)

Se gun do Pi a get13, a no ção de igual da de evo lui jun to com o

in di ví duo e aos pou cos ele des co bre que pode mu dar as re gras

sem que isso se tor ne uma trans gres são, como an tes era per ce bi -

do. Nes se es tá gio, a pes soa des co bre que pode ela bo rar, em par -

te, suas pró pri as nor mas. Essa pas sa gem de mar ca a tran si ção da

he te ro no mia (mo ral ex ter na, im pos ta pe las au to ri da des) para a

au to no mia (consciência individual). 

La Ta il le14 afir ma que, as sim como a ra ci o na li da de e a mo ral,

o tema das vir tu des é uni ver sal, está pre sen te nas con ver sas do

co ti di a no en tre os adul tos, e en tre as cri an ças. Elas fa zem par te

do qua dro de re fe rên ci as a par tir do qual cada um se en ten de

como ser hu ma no, por pos si bi li ta rem a todo ser hu ma no uma le -

i tu ra valorativa de si próprio e dos outros. 

O que o es tu dan te tem ob ser va do e como tem vi ven ci a do a

re la ção alu no-pro fes sor no cur so mé di co

Con si de rou-se tam bém como do cen te o pro fis si o nal mé di co

dos ser vi ços, pois, no mo men to em que este se re la ci o na com o alu -

no para lhe mos trar as prá ti cas mé di cas, ele as su me o pa pel de pro -

fes sor, de ori en ta dor. Nes sa re la ção, o es tu dan te se sen te des con si -

de ra do e pou co aco lhi do pe los pro fes so res em ge ral. As fa las re ve -

la ram uma re la ção dis tan te, que o alu no não quer re pro du zir quan -

do es ti ver for ma do. Ele per ce be tam bém que a uni ver si da de como

ins ti tu i ção es ti mu la essa ma ne i ra de agir dos do cen tes, quan do ela -

bo ra re gras que re for çam os atos “de su ma nos” do do cen te para

com ele. 

[...] Infe liz men te o que a gen te vê é o que a gen te não

quer ser [...] Aí é onde está a ex pe riên cia de en si no. A

gen te pen sa em ser hu ma nis ta, mas se es pe lha num

pro fis si o nal que não tem nada de hu ma nis ta e aca ba

sen do in flu en ci a do por ele [...] A gen te pen sa que

pode mu dar e quan do che ga a hora de fa zer, a gen te

faz do mes mo je i to que eles (pro fes so res ou pro fis si o -

na is do serviço) fizeram.  (3º ano)

Ape sar da exis tên cia de po si ci o na men tos como os ci ta dos

aci ma, um ou ou tro pro fes sor do cur so de Me di ci na foi tido

como des com pro me ti do ou “fá cil de en ro lar” quan do en se jou

de sen vol ver ações mais hu ma ni za do ras com o pa ci en te ou com

o alu no, tais como com pre en der a dor do pa ci en te e adi ar, na que -

le mo men to, o aces so dos es tu dan tes a este, ou en tão, quan do,

di an te das que i xas dos alu nos acer ca do pou co tem po para es tu -

dar as ma té ri as anatomofisiológicas, concluiu a aula mais cedo

ou liberou os alunos. 

Bo hos lavsky15 de cla ra que pas sou por ex pe riên ci as no sen ti -

do de mo di fi car as re la ções tra di ci o na is pro fes sor-alu no ba se a -

das no vín cu lo de de pen dên cia, e as re sis tên ci as en fren ta das fo -

ram, em ma i or grau, por par te dos alu nos. Não é à toa que es sas

re la ções es ta be le ci das há sé cu los, fo men tan do a ver ti ca li da de e

não a co o pe ra ção complementar, mantiveram-se sem avanços

significativos. 

Ra mos-Cer que i ra16 afir ma que na re la ção pro fes sor-alu no

não exis te lu gar para a sub je ti vi da de, para o afe to, e este fato pa -

re ce ser mais ní ti do na es co la mé di ca, na qual o mo de lo au to crá -

ti co e hi e rár qui co pre do mi na do ci clo bá si co à pós-gra du a ção.  É

evi den te, na re la ção pro fes sor-alu no, a re la ção en tre de si gua is,

em que ter o sa ber em pres ta po der a quem o tem e des qua li fi ca

aque le que não o pos sui, le van do a um es ti lo de aprender em que 

a passividade e a atitude crítica são as marcas.

[...] Tan to na sala de aula quan to nos am bu la tó ri os, a

gen te per ce be que o mé di co não tem pa ciên cia com o

pa ci en te, nem com a gen te. A gen te fica cho ca da, nos

en tre o lha mos, mas nin guém che ga a fa lar nada para o

pro fes sor. Isso fica só en tre a gen te por que o pro fes sor

é superior a nós. (4º ano)
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[...] A re la ção alu no-pro fes sor é a pior pos sí vel [...] O

pro fes sor A é mu i to bom no que ele faz, dá uma ex ce -

len te aula, nos co bra bas tan te, mas di zer que a re la ção

que ele man tém com a ma i o ria das pes so as é sa u dá vel

não é não. (6º ano)

Para Bo hos lavsky15, como a re la ção pro fes sor-alu no é de sen -

vol vi da sob o vín cu lo da de pen dên cia e da sub mis são, es pe ra-se

do pro fes sor que ele sa i ba mais que o alu no, o pro te ja para que

ele não co me ta er ros, de ter mi ne a le gi ti mi da de de seus in te res -

ses e de fi na o con te ú do, tem po, es pa ço e con du tas des sa re la ção.

Ver o alu no como um eixo cen tral do tra ba lho pe da gó gi co gera o

com pro mis so de ser mais au tên ti co e co e ren te e, por con se guin -

te, au xi li ar os alu nos a se rem tam bém su je i tos mais au tên ti cos.

[...] eles são ina ces sí ve is e o que eles di zem é lei. “Não dis cu ta!”,

diz uma aluna imitando o jeito de um professor falar. É perder

sua nota. (6º ano)

No gue i ra4 re fe re que, en tre os de sa fi os para a hu ma ni za ção

das re la ções as sis ten ci a is, en con tra-se o da ex po si ção dos es tu -

dan tes a pro fes so res e pro fis si o na is que nem sem pre fun ci o nam

como efe ti vos mo de los po si ti vos e es ti mu lan tes de ati tu des de

res pe i to à vida e à pes soa hu ma na, de com pre en são da na tu re za

hu ma na, de va lo ri za ção dos aspectos psicoemocionais e do

entendimento das relações sociais.

[...] Eu vou dar um exem plo so bre o que acon te ceu no

ano pas sa do, que não de pen de de uma pre pa ra ção

psi co ló gi ca, pe da gó gi ca. Há um pro fes sor que sempre 

di zia que de vía mos tra tar o pa ci en te bem, com res pe i -

to. Um dia, du ran te uma aula prá ti ca, nós es tá va mos

aten den do de ter mi na do pa ci en te, e um ou tro, num le -

i to ao lado, co me çou a pas sar mal e ele (pro fes sor) fi -

cou im pa ci en te, in co mo da do com a si tu a ção e não

abriu es pa ço para aten der o paciente. (4º ano)

Não obs tan te a exis tên cia de crí ti cas, por par te dos alu nos,

so bre a prá ti ca da do cên cia, eles tam bém ob ser va ram a con tra di -

ção exis ten te en tre as con di ções de tra ba lho do pro fes sor e a con -

vo ca ção fe i ta pela ins ti tu i ção para que este se sin ta como ele -

men to es sen ci al da me lho ria da qua li da de do en si no e do pro -

gres so so ci al e cul tu ral17: [...] Mu i tos pro fes so res aqui no HU não

ti ve ram um cur so de pe da go gia, de técnicas e re cur sos so bre

como ensinar ao aluno. (4º ano)

O que e como o es tu dan te tem ob ser va do e apren di do so -

bre a re la ção mé di co-pa ci en te e de ma is pes so as com quem se

re la ci o na, tais como a fa mí lia e a equi pe mul ti dis ci pli nar com a 

qual o mé di co está sem pre em con ta to

Apa re ce ram, de for ma en fá ti ca, fa las que va lo ri za ram a ação

do mé di co ou pro fes sor de aten der o pa ci en te dis pen san do-lhe

aten ção, cuidado com o ouvir:

[...] Mu i tas ve zes, o pa ci en te pre ci sa ape nas de um con -

se lho... às ve zes, não é nem do re mé dio que ele está pre -

ci san do [...] é ape nas es cu tar, por que o pa ci en te che ga

com um pro ble ma e não quer sair com ou tro [...] mes mo

que você não con si ga re sol ver o pro ble ma dele como um 

todo, ele sabe que pode con fi ar em você. (3º ano).  

Se gun do Sa li mon18, todo ho mem é um ser ca paz de se aper -

fe i ço ar, e a hu ma ni za ção é um pro ces so pes so al, so li dá rio e ho lís -

ti co que se re a li za no su je i to em três ní ve is de cons ciên cia: de si

mesmo, de pertencer e de optar. 

[...] Você às ve zes vai para o mé di co e ele diz que você

tem que ir ao Pos to Sal ga di nho pe gar uma fi cha para ir 

a ou tro mé di co, que o en ca mi nha para ou tro e ou tro, e

o pa ci en te fica per di do, sem sa ber aon de ir. Aí você

che ga, con ver sa e per gun ta: o que é que você tem? O

que é que a gen te pode fa zer? E isso re sol ve sem ne ces -

si da de de tan tos en ca mi nha men tos. O mé di co acha

que só ele não pode per der tem po... não en ten de que o

pa ci en te também tem os afazeres dele... (3º ano)

Rego19 des cre ve uma pes qui sa que re a li zou no ano de 2000

numa Fa cul da de de Me di ci na, com alu nos do quar to ano de gra -

du a ção, acer ca dos va lo res que os es tu dan tes acha vam que de -

ve ri am ser as se gu ra dos pelo có di go de éti ca do mé di co, ou seja,

be ne fi cên cia, con fi a bi li da de, ho nes ti da de, hu mil da de, jus ti ça,

pa ciên cia, respeito, responsabilidade e solidariedade. 

[...] é tra tar o pa ci en te com dig ni da de e res pe i to, sem

fal tar com a ver da de, tam bém não sen do gros so, res -

pe i tan do suas von ta des e de se jos. (3º ano)

[...] é pra ti car o bem, olhar as pes so as de for ma igua li -

tá ria, mas nun ca será pos sí vel se des pir de to dos os

pre con ce i tos [...] ter a hu mil da de de pe dir des cul pas,

de re co nhe cer os er ros [...] é pre o cu par-se com o ou tro

[...] é ser sen sí vel, ser mais co e ren te com as co i sas, ser

me nos ego ís ta, ser mais co mu ni ca ti vo, mais

educado... Tudo isso está presente na vertente

humanista. (1º ano)

Algu mas fa las dos es tu dan tes ex pu se ram ou tra con tra di ção

vi vi da em seu pro ces so de for ma ção mé di ca: ao tem po em que

pen sam no hu ma nis mo como a prá ti ca do bem, tra tar com equi da de,

ser hu mil de, po li do, res pe i tar o pa ci en te, ex pe ri men tam, na re la ção

mé di co-pa ci en te, si tu a ções que não os au xi li am a reforçar esses

valores como profissionais, tais como:

[...] Eu faço um es tá gio onde os pro fis si o na is de sa ú de,

in clu si ve o mé di co, não tra tam o pa ci en te pelo nome [...]

Às ve zes se pas sa um me di ca men to ade qua do para a

do en ça do pa ci en te, mas que ele não pode com prar. O
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mé di co tem que co nhe cer a his tó ria do pa ci en te e pas sar

um re mé dio ade qua do para a sua re a li da de. (4º ano) 

Os es tu dan tes tam bém se re fe ri ram à pre ca ri za ção da as sis -

tên cia à sa ú de, que di fi cul ta mais ain da a re a li za ção de prá ti cas

hu ma ni za das de tra ba lho, tan to nos hos pi ta is quan to nas uni da -

des de sa ú de. Entre tan to, as fa las de no tam dú vi da so bre se essa

pre ca ri za ção ani qui la a von ta de do pro fis si o nal de pres tar um

aten di men to cu i da do so, hu ma ni za do.

[...] O pro fis si o nal mé di co, em al guns lo ca is, é pres si o -

na do para aten der tan tos pa ci en tes! [...] Se você aten -

der rá pi do, o pa ci en te acha ruim. O que você vai fa zer? 

Vai de i xar uma fila in ter mi ná vel e gas tar uma hora

para cada pa ci en te, se você só vai ter qua tro ho ras

numa tar de ou numa ma nhã? [...] Você pode aten der

em cin co mi nu tos e o cara achar que você é a pes soa

mais hu ma nis ta do mun do [...] Não é o tem po que con -

ta, mas sim a for ma de medicar, de tratar, de dar

atendimento. (3º ano)

So bre o re la ci o na men to que o mé di co man tém com ou tros

pro fis si o na is da área da sa ú de, os es tu dan tes re fe rem que isso

não é co men ta do du ran te o cur so, pois essa te má ti ca só apa re ceu 

por que foi pro vo ca da pela pes qui sa do ra. [...] Não se fala no cur -

so que nós va mos tra ba lhar em equi pe com nu tri ci o nis ta, psi có -

lo go, en fer me i ro [...] Qu an do você che gar lá (na prá ti ca) é que

você vai sa ber. (3º ano)

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Hu ma nis mo não é ape nas um tema trans ver sal, ele está en -

tra nha do na vida em for ma de uma rede abran gen te de sig ni fi ca -

dos que en vol vem e en tre me i am to das as re la ções vi vi das na for -

ma ção e prá ti ca de to das as pro fis sões. 

So bre as prin ci pa is re fle xões fe i tas ao lon go des ta pes qui sa, a

pri me i ra diz res pe i to às con du tas hu ma nís ti cas des cri tas pe los

es tu dan tes, que fa lam, na ma i o ria das ve zes, da (des)hu ma ni da -

de da prá ti ca pe da gó gi ca re a li za da pe los do cen tes ou pelo mé di -

co que lida com alu nos, ou ain da pe los fun ci o ná ri os de ou tras

pro fis sões. Algu mas fa las re per cu ti ram mais do que ou tras, den -

tre elas a que apon ta a con tra di ção en tre a prá ti ca e a te o ria do

do cen te que age de for ma de su ma ni za da. O es tu dan te ques ti o -

na “como po de mos que rer en si nar hu ma nis mo, pra ti can do atos

de su ma nos na es co la”. Essa ava li a ção crí ti ca do alu no nos faz

pen sar que en si nar a hu ma ni za ção das prá ti cas mé di cas não tem 

le va do a uma re fle xão so bre nos sas pró pri as prá ti cas en quan to

do cen tes. Exis te uma pre o cu pa ção da es co la mé di ca com o de -

sen vol vi men to de um pro ces so de ava li a ção con tí nuo do cor po

do cen te so bre suas prá ti cas pe da gó gi cas e o efe i to de las sobre os

estudantes? 

Por ou tro ân gu lo, André Lan ga ney (apud Mo rin20) res sal ta que,

no atu al es ta do dos pro gra mas de en si no, o es tu dan te não es tu da a

si mes mo. E isso tam bém é gra ve. Tudo aqui lo que pode aju dar a

pen sar so bre o que so mos é tra ta do ape nas de ma ne i ra clan des ti na

por cer to nú me ro de en si na men tos. Ao que pa re ce, não é ape nas o

es tu dan te que não se es tu da, mas tam bém os do cen tes, os de ma is

pro fis si o na is res pon sá ve is pe las prá ti cas, os ges to res do en si no e

dos ser vi ços. Enfim, to dos os en vol vi dos no con tex to da for ma ção

es tão mais in te res sa dos em es tu dar o ou tro e não a si mes mos. Não

há como fa lar em hu ma ni za ção da for ma ção sem abor dar o con tex -

to de so ci e da de em que vi ve mos atu al men te, re pen sar e re pas sar

em con jun to – ges to res, pro fes so res, alu nos, pro fis si o na is e ges to res 

dos ser vi ços – as li ções so bre a éti ca hu ma nís ti ca, que abran ge a éti -

ca da res pon sa bi li da de, da jus ti ça, da ge ne ro si da de, do res pe i to ao

ou tro, e dis cu tir pro fun da men te so bre como es tão sen do pra ti ca -

dos es ses va lo res.

Ou tra re fle xão diz res pe i to ao fato de a ori en ta ção hu ma nis ta 

re que rer uma vi são mais sis tê mi ca de mun do, de pes soa, de pro -

fis são. No cur so mé di co, pe los da dos co le ta dos, essa ori en ta ção

é de sen vol vi da (e de for ma pre cá ria) ape nas na re la ção mé di -

co-pa ci en te. O es tu dan te ain da não se vê sen do es ti mu la do a ob -

ser var e se ob ser var em ou tros con tex tos, tais como a sala de

aula, os la bo ra tó ri os, a ins ti tu i ção uni ver si tá ria, os hos pi ta is, as

uni da des de sa ú de, as co mu ni da des, a fa mí lia, a ci da de, nos

quais todo ser humano pratica a sua humanidade e que são

também focos do adoecer humano. 

Os es tu dan tes não fi ze ram pra ti ca men te ne nhu ma men ção

ao “ou tro” cons ti tu í do pela equi pe mul ti dis ci pli nar. O “ou tro”

pa re ce ain da não ca ber como ser de im por tân cia, por que não

pode ser re co nhe ci do des sa ma ne i ra se “eu” an tes não me re co -

nhe ço como tal. As ex pe riên ci as de en si no re la ta das pe los alu nos 

mos tram a au sên cia do en con tro como fe nô me no té li co, que con -

sis te na ca pa ci da de de a pes soa se sen tir atra í da ou re cha ça da

por pes so as e ob je tos21. Para o au tor, a re la ção mé di co-pa ci en te

re quer sen si bi li da de té li ca, que com pre en de o de sen vol vi men to

e ex pres são de sen si bi li da de, re ci pro ci da de e mu tu a li da de. “É o

‘cli que’ in tu i ti vo en tre os par ti ci pan tes de uma re la ção” (p. 19).

Essas ex pe riên ci as tra du zem um apren di za do vol ta do mais

para o acú mu lo de in for ma ção (pri me i ra eta pa do co nhe ci men -

to) e ca ren tes de tem po ou pro pó si tos para re a li zar-se a re fle xão

(no mí ni mo) so bre ati tu des e ações. Esse tipo de en si no cria um

es tu dan te dis per so, de fen si vo, com pou ca re fle xão in te ri or so bre 

si e qua se ne nhu ma vi são acu ra da do ou tro, seja ele seu co le ga, o

do cen te ou o paciente. São experiências de aprendizagem que se

voltam mais para ver o outro como um objeto, baseadas na

relação EU-ISSO3. 
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A hu ma ni za ção da for ma ção mé di ca ne ces si ta, den tre ou tras 

de man das, de “um ou tro pro fes sor e um ou tro es tu dan te”, mais

pre o cu pa dos em se de sen vol ve rem como “pes so as em sua to ta -

li da de”, e não ape nas nos pa péis frag men ta dos que exer cem. Os

es pa ços de es cu ta dos dis cen tes de vem ser cada vez mais am pli -

a dos e de ve mos ins ti tu ir os es pa ços de es cu ta dos do cen tes, nos

qua is se pos sa ter a condição de refletir e decidir que docentes

queremos ser.

Por fim, é ne ces sá rio com pre en der a hu ma ni za ção como

uma po lí ti ca per ma nen te do cur so mé di co, cujo de sen vol vi men -

to não se es go ta, mas se apri mo ra com o pas sar dos anos, me di -

an te ava li a ções con tí nu as e ino va ção das estratégias para fazê-la

acontecer. 
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