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o Curso Médico na 
Universidade Federal de São Paulo: 

Perspectivas

Rosana Fiorini Puccini, 
Lucia de oliveira Sampaio, nildo Alves Batista 

e Miguel Roberto Jorge

o Relatório para a Unesco da Comissão internacional sobre Educa-
ção para o Século xxi (Delors, 1996, p. 77) aponta que, 

[...] para poder dar resposta ao conjunto de suas missões, a educação deve 
organizar-se à volta de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo de 
toda a vida, serão de algum modo, para cada indivíduo, os pilares do conheci-
mento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; 
aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a viver jun-
tos, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades huma-
nas; finalmente, aprender a ser, via essencial que integra os três precedentes.

Partindo destas recomendações, o Plano Pedagógico institucional 
(ppi) da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp, 2006) assume 
uma série de princípios direcionadores como estratégia de aprimora-
mento de seus cursos de graduação. Estes princípios, apresentados a 
seguir, constituem metas a serem progressivamente construídas, nas 
quais o curso de Medicina, tem se mostrado atento. 
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a indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão
 

Como os três pilares da Universidade, o ensino em seus diferentes 
níveis, a pesquisa e a extensão devem ser vistas como indissociáveis 
e interdependentes. Da mesma forma que o ensino está presente na 
formação do pesquisador e nas atividades extensionistas da Univer-
sidade, a pesquisa encontra na extensão e no próprio ensino campos 
fecundos de investigação. Por outro lado, as atividades de extensão 
possibilitam novas dimensões do processo formativo da Universida-
de, aproximando os estudantes de outras realidades, alimentando os 
projetos de pesquisa e construção de novos conhecimentos.

a pesquisa como elemento impulsionador 
do ensino e da extensão 

Diante do processo de avaliação e reestruturação em que se encon-
tra o ensino superior no Brasil, onde se espera um perfil de aluno 
mais ativo, questionador e construtor de seu próprio conhecimento, 
a pesquisa toma papel de destaque no processo de formação do pro-
fissional. De acordo com o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das 
Universidades Brasileiras de 2000, “a pesquisa, compreendida como 
processo formador, é elemento constitutivo e fundamental do pro-
cesso de aprender a aprender/aprendendo, portanto prevalente nos 
vários momentos curriculares”.

a prática profissional como eixo norteador 
do projeto pedagógico 

Apreender a prática como estruturante significa construir um refe-
rencial orientador diferenciado para as decisões pedagógicas: pensar 



293

o CURSo MéDiCo nA UniVERSiDADE FEDERAL DE São PAULo: PERSPECTiVAS

sobre o que foi realizado representa interrogar a própria ação, os inte-
resses e expectativas dos alunos e as condições institucionais e sociais. 
no processo de construção de conhecimento, a prática necessita ser 
reconhecida como eixo a partir do qual se identifica, questiona, teo-
riza e investiga os problemas emergentes no cotidiano da formação. 
Estrutura curricular, conteúdos e estratégias de ensino-aprendizagem 
alicerçadas na prática, na forma em que esta se dá no contexto real 
das profissões, possibilita, desde o início do curso, que o processo de 
construção do conhecimento ocorra contextualizado ao futuro exer-
cício profissional. 

a problematização do ensino 
a partir da prática e da pesquisa

As metodologias problematizadoras expressam princípios que consi-
deram a realidade como ponto de partida e chegada da produção do 
conhecimento, procurando entender os conteúdos já sistematizados 
como referenciais importantes para a busca de novas relações. Encon-
tra nas formulações de Paulo Freire um sentido de inserção crítica na 
realidade para dela retirar os elementos que conferirão significado e 
direção às aprendizagens. As dimensões problematizadoras procuram 
constituir mudanças significativas na forma de conceber e concretizar 
a formação de profissionais, configurando uma atitude propositiva 
frente aos desafios contemporâneos.   

a interdisciplinaridade

o desenvolvimento da tecnologia e da ciência em vários campos dis-
ciplinares, articulado com a crescente complexidade e o avanço signi-
ficativo com que novas informações são produzidas, trazem o desafio 
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da integração das disciplinas. neste contexto, emerge o conceito de 
interdisciplinaridade, situada nos anos de 1970.

na diversidade que marca conceitos e práticas interdisciplinares, é 
possível identificar pontos comuns: o sentido de relação, a valoriza-
ção da história dos diferentes sujeitos/disciplinas envolvidas, o movi-
mento de questionamento e dúvida, a busca por caminhos novos na 
superação de problemas colocados no cotidiano, a ênfase no trabalho 
coletivo, na parceria, e o respeito pelas diferenças. é possível, assim, 
pensar que a interdisciplinaridade constitui um dos caminhos para 
que áreas científicas delimitadas e separadas encontrem-se e produ-
zam novas possibilidades e implica pensar em novas interações no 
trabalho em equipe multiprofissional. 

nessa reconstrução, importante frisar o lugar fundamental das dis-
ciplinas: o espaço da interdisciplinaridade exige a existência de campos 
específicos, que em movimentos de troca possam estabelecer novos co-
nhecimentos. Assim, a ênfase interdisciplinar demanda não a diluição 
das disciplinas, mas o reconhecimento da interdependência entre áreas 
rigorosas e cientificamente relevantes (Lenoir, 1998; Fourez, 2001).

 

a postura ativa do estudante 
na construção do conhecimento

Parte-se da premissa de que a aprendizagem implica em redes de sa-
beres e experiências que são apropriadas e ampliadas pelos estudantes 
em suas relações com os diferentes tipos de informações. Aprender 
é, também, poder mudar, agregar, consolidar, romper, manter con-
ceitos e comportamentos que vão se (re)construindo nas interações 
sociais. A aprendizagem pode ser, assim, entendida como processo de 
construção de conhecimento em que o aluno edifica suas relações e 
intersecções na interação com os outros alunos, professores, fóruns de 
discussão e pesquisadores.
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a postura facilitadora/mediadora do docente 
no processo ensino-aprendizagem

Entende-se que as transformações sociais exigem um diálogo com as 
propostas pedagógicas, onde o professor assume um lugar de media-
dor no processo de formação do profissional, estruturando cenários 
de aprendizagem que sejam significativos e problematizadores da prá-
tica profissional (Brew, 1998; Harden & Crosby, 2000).

Assim, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam 
nas dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientan-
do-os nos caminhos de busca, escolha e análise das informações, con-
tribuindo para que sejam desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, 
pesquisa e socialização do que foi apreendido. insere-se, ainda, o es-
forço em propiciar situações de aprendizagem que sejam mobiliza-
doras da produção coletiva do conhecimento. nesse cenário, mediar 
não equivale a abandonar a transmissão das informações, mas antes 
construir uma nova relação com o conteúdo/assunto abordado, re-
conhecendo que o contexto da informação, a proximidade com o 
cotidiano, a valorização do que o aluno já sabe, as conexões entre as 
diversas disciplinas ampliam as possibilidades de formar numa pers-
pectiva de construção do conhecimento. 

a integração com a comunidade

A aproximação entre a universidade e o Sistema Único de Saúde (sus) 
é um meio de aproximar a formação do aluno ao mundo do traba-
lho. A compreensão da complexidade do processo saúde-doença e dos 
fatores envolvidos – físicos, mentais ou sociais, individuais e coleti-
vos –, demanda novos cenários para o ensino-aprendizagem na área 
da saúde. Deve, ainda, superar a simples utilização da rede de serviços 
como campo de ensino mas supõe uma reelaboração da articulação 
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teoria-prática, ensino-aprendizagem-trabalho e, fundamentalmente, 
uma reconfiguração do contrato social da própria universidade. 

a integração entre os diferentes níveis
de ensino e pesquisa

A convivência entre as atividades de graduação, pós-graduação e re-
sidência médica, bem como das interfaces e interdependências que 
existem entre estes três momentos de ensino é um princípio deste ppi. 
Reconhece-se a necessidade de que não haja uma monopolização dos 
interesses docentes e dos recursos infraestruturais/fomento em um es-
paço formativo ou de pesquisa em detrimento de outros, evitando se-
cundarizar e/ou marginalizar, especialmente, o ensino da graduação. 

a dinamicidade do plano pedagógico: 
construção e reconstrução permanente

identifica-se, ainda, a necessidade de que o projeto pedagógico seja 
objeto de estudo pelo docente e pela instituição, produzindo-se um 
conhecimento sobre sua importância no desenvolvimento do ppi e 
construindo alternativas de lidar com as dificuldades e entraves que 
emergem em todo o processo transformador.

Para isto, é necessária uma ampliação do conceito de currículo 
como uma construção social que se elabora no cotidiano das relações 
institucionais, podendo ser analisado como: função social, refletida na 
relação escola-sociedade; projeto ou plano educativo; campo prático 
que permite analisar a realidade dos processos educativos, dotando-os 
de conteúdo e território de práticas diversas; espaço de articulação 
entre a teoria e a prática, e objeto de estudo e investigação.
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a avaliação formativa 
como feedbaCk do processo

 
A avaliação deve subsidiar todo o processo de formação, fundamentan-
do novas decisões, direcionando os destinos do planejamento e reorien-
tando-o caso esteja se desviando. Dentro da visão de que aprender é 
construir o próprio conhecimento, a avaliação assume dimensões mais 
abrangentes. o ato de avaliar, por sua constituição mesmo, não se des-
tina a julgamento “definitivo” sobre uma coisa, pessoa ou situação, pois 
que não é um ato seletivo. A avaliação se destina ao diagnóstico e, por 
isso mesmo, à inclusão, destina-se à melhoria do ciclo de vida. Assim, 
deve ser um mecanismo constante de retroalimentação, visando à me-
lhoria do processo de construção ativa do conhecimento por parte de 
gestores, professores, alunos e funcionários técnico-administrativos.

desenvolvimento docente

Pensar em novos papéis para o docente exige projetar espaços de for-
mação dos professores, que sejam norteados pela valorização da prá-
tica cotidiana, privilegiando os saberes que professores já construíram 
sobre o seu trabalho assistencial e educativo e desenvolvendo possi-
bilidades de refletir sobre a própria prática, identificando avanços, 
zonas de dificuldades e nós críticos na relação ensino-aprendizagem, 
bem como formulando, em parceria com outros colegas, caminhos de 
transformação da docência universitária.

observa-se que, na universidade brasileira, interagem diferentes 
modelos de docência: o do pesquisador com total dedicação à univer-
sidade e uma sólida formação científica; o do professor reprodutor do 
conhecimento e o do professor que se dedica à atividade acadêmica, 
mas carece de uma formação consistente para a produção e socializa-
ção do conhecimento.
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A institucionalização de práticas de formação docente torna-se, as-
sim, fundamental. Tomar a própria prática (ação-reflexão-ação) como 
ponto de partida para empreender transformações no cotidiano do 
ensinar e aprender na universidade coloca-se como eixo estruturante 
para o processo de formação/desenvolvimento docente.

perspectivas do curso de medicina da unifesp

Estabelecidos os princípios para os cursos de graduação da Unifesp, 
está claro que há um grande caminho a percorrer. não há dúvida que 
a estrutura do Currículo nuclear, definida na última grande reforma 
do curso de Medicina, em 1997, foi e continua sendo um facilitador 
na implementação de novas propostas. Trouxe um dinamismo na or-
ganização interna e externa dos módulos, nas possibilidades de inte-
gração entre as disciplinas, na utilização de estratégias ativas de ensino-
aprendizagem, na inserção de atividades práticas em serviços de saúde 
e na comunidade desde o início do curso, nos processos avaliativos e 
na elaboração dos projetos Promed e Pró-Saúde. As disciplinas eletivas 
contituem um espaço aberto para experimentação e exposição do estu-
dante para novos conteúdos não contemplados no currículo obrigató-
rio. A expansão mais recente da universidade para as áreas de exatas e 
humanas coloca a perspectiva de serem ampliadas essas possibilidades, 
garantindo uma formação mais abrangente para o estudante de medi-
cina e essa troca de experiência pode cumprir um papel transformador 
para os estudantes e professores de todos os campi. 

As reformulações mais recentes do curso de Medicina, apresen-
tadas detalhadamente neste livro, em grande parte foram impul-
sionadas pelo Promed e Pró-Saúde, tendo como base o Currículo 
nuclear. o processo de construção e, na seqüência, de avaliação e 
acompanhamento desses projetos, são elementos que exigiram crítica 
e reflexão dos gestores do curso. Para cada ação proposta, foi e con-
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tinua sendo necessário definir limites e possibilidades de mudança 
e aprimo ramento que poderão resultar dessas ações. A abrangência 
desses projetos, sua contemporaneidade, apontaram também para a 
responsabilidade e o papel da instituição em relação à educação per-
manente dos profissionais de saúde e à pesquisa, que deve também 
se voltar para as questões relacionadas ao sus em todos seus níveis. A 
questão da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, e a 
possibilidade de que a orientação teórica do curso tome como base a 
experiência junto aos serviços de saúde e a atuação articulada às reali-
dades locais e regionais, tem sido claramente colocada nesses projetos 
e estabelecida como indicador na avaliação dos mesmos. Representa, 
portanto, um importante passo e uma qualificação em relação às expe-
riências anteriores de articulação universidade-serviços, as quais cer-
tamente tiveram grande contribuição para construção das propostas 
atuais. Houve avanço ainda na questão da exposição dos estudantes 
em atividades multiprofissionais, no desenvolvimento de atividades 
de aproximação progressiva à prática profissional desde o início do 
curso, na utilização de novas metodologias de ensino-aprendizagem. 
Portanto, o Plano Pedagógico institucional da Unifesp se apresenta 
em consonância com as políticas interministeriais – saúde e educação 
– indutoras dessas mudanças.

Está claro, hoje, para os gestores do curso de Medicina, que o cur-
rículo ideal é um ponto a ser perseguido, continuadamente, e não um 
projeto acabado. Esse dinamismo é necessário para que se possa acom-
panhar e contribuir para a consolidação do sus que também é espa-
ço de construção, de disputa de idéias e concepções (Puccini, 2004). 
Devem ser apontados, ainda, alguns desafios relacionados a aspectos 
próprios da instituição, os quais precisam ser reconhecidos para que 
possam ser definidas as estratégias e os caminhos a serem percorridos. 

o característico desenvolvimento de especialidades médicas da 
Unifesp, assim como de outras instituições deste porte, se de um 
lado traz dificuldades iniciais na estruturação do currículo visando 
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a contemplar e garantir a formação do estudante nas grandes áreas, 
segundo as Diretrizes Curriculares nacionais, pode também ser con-
siderado como fator que amplia possibilidades de organização dos 
serviços e coloca desafios bastante atuais, com destaque à articulação 
entre os diferentes níveis do sistema e o papel das especialidades como 
referência para as áreas gerais. Esta questão vem sendo bastante deba-
tida, permitindo modelos assistenciais e experiências diversas. Estas 
têm considerado diferentes realidades epidemiológicas – locais ou re-
gionais – recursos disponíveis e, sobretudo, as diferentes concepções 
relacionadas à abrangência do sus, em especial da atenção básica.

nesse aspecto particular, ou seja, no que se refere às atribuições 
da unidade básica de saúde e de sua resolubilidade, tem-se buscado a 
superação das dicotomias entre promoção e prevenção versus cura e 
reabilitação e entre ações coletivas versus ações individuais. Uma das 
dificuldades desse processo de mudanças é a compreensão do papel 
profissional nesses serviços, em especial do médico, envolvendo as-
pectos relacionados à formação e ao campo de ação das áreas gerais. é 
inegável a contribuição das especialidades médicas e dos avanços ob-
tidos nos últimos anos, entretanto, ao se adotar processos de trabalho 
centrados apenas na lógica da especialização, há sempre a tendência 
ao esvaziamento de função e, posteriormente, ao desaparecimento do 
campo de atuação dos profissionais que atuam nas grandes áreas. Esse 
mesmo processo tem sido observado também nas próprias especiali-
dades, com criação de novas subespecialidades. A adequada e neces-
sária incorporação de especialidades, já bem estabelecidas, e dessas 
novas subespecialidades constitui um desafio, inclusive para países 
desenvolvidos, nos quais se tem constatado um declínio da eficácia 
dos serviços de saúde simultaneamente a uma elevação crescente dos 
custos em saúde (Campos et al., 1997). 

A vocação e inserção da instituição na produção científica nacional 
e internacional constitui outro ponto a ser destacado. Sem dúvida, 
esta característica da Unifesp é elemento facilitador da inserção do es-
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tudante nos projetos de iniciação científica, colocando a atuação aca-
dêmica como mais uma possibilidade de desenvolvimento profissio-
nal, além de cumprir seu papel na formação científica, imprescindível 
para sua autonomia na busca do conhecimento e desenvolvimento de 
competência para seu processo de educação permanente. Permanece 
a difícil tarefa de não colocar as funções de ensino na graduação e 
pesquisa como dicotômicas, mas sim complementares, buscando-se 
mecanismos para inserir e incentivar o professor no trabalho junto ao 
estudante da graduação e sua atuação em serviços de saúde externos 
ao hospital universitário. 

Para finalizar este último capítulo, reafirmamos o compromis-
so da Unifesp com a formação de um profissional com domínio de 
conhecimento, habilidades e atitudes essenciais para o exercício de 
suas funções e capaz de estabelecer uma relação dialógica, de escuta 
e reconhecimento do outro como ser humano. Um profissional que 
possa contribuir e compreender a saúde e a atenção à pessoa doen te 
não como uma somatória de procedimentos médicos, mas como um 
esforço renovador da prática profissional.
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