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RESUMO 

 

Introdução: Dos olhares sobre o processo do envelhecimento, emergem as 

representações sociais, às vezes permeadas de mitos e de estereótipos. Por 

estarem incorporados à sociedade, os profissionais de saúde elaboram 

representações sobre os idosos, as quais podem interferir na práxis e nas relações 

interpessoais do cotidiano, constituindo-se em questões que merecem ser 

investigadas a partir do processo de formação acadêmica. As reflexões sobre as 

necessidades de mudanças na educação e na saúde ao longo dos séculos XIX e XX 

culminaram nos movimentos em prol da modernização dos métodos de ensino-

aprendizagem, os quais se materializaram nas diretrizes curriculares nacionais de 

medicina e na metodologia ativa. Por estar alinhada a tal desafio, a Faculdade de 

Medicina de Marília (Famema) serviu de palco para a realização deste estudo. 

Objetivo: Analisar a visão de estudantes, docentes e coordenadores da graduação 

em medicina, quanto ao processo e a abordagem do envelhecimento. Método: 

Trata-se de um estudo descritivo, de abordagem qualitativa, com possibilidade de 

exploração de dados e pautado na perspectiva da representação social. A pesquisa 

contou com 51 participantes (18 estudantes do 6º ano, 21 docentes e 12 

coordenadores), que representaram uma amostra intencional da população. Utilizou-

se a entrevista semiestruturada como ferramenta de coleta de dados. Os dados 

coletados foram sistematizados, organizados e analisados segundo a técnica do 

Discurso do Sujeito Coletivo (DSC). Resultado: O sujeito coletivo dos estudantes 

demonstrou uma atitude positiva em relação à própria velhice, descrevendo 

caracteres indicativos de uma performance satisfatória no contexto físico, mental e 

social. Em outras representações, o envelhecimento foi associado às mudanças de 

ritmo e de natureza do trabalho, sendo também levantada a possibilidade de estar 

vinculado a fatores limitantes. Quando sondados sobre as práticas, os desafios e as 

propostas de aperfeiçoamento da abordagem do envelhecimento durante a 

graduação, o DSC dos participantes da pesquisa subsidiou uma multiplicidade de 

respostas, dentre as quais se apontou a necessidade de agir no sentido de 

promover organização longitudinal e articulada da temática no currículo; melhor 

aproveitamento dos cenários teóricos e práticos; introduzir de modo precoce a 

temática; implementar e estruturar os conteúdos; ofertar de modo mais abrangente o 

estudo sistematizado sobre o processo do envelhecimento; fornecer visão global do 



 

currículo, da integralidade da pessoa idosa, do trabalho interdisciplinar e destinar 

atenção mais cuidadosa e valorativa à questão à partir da própria instituição. 

Algumas das propostas para superação dos problemas foram: mudança de política e 

reestruturação do currículo; introdução precoce da temática no curso, a qual precisa 

estar fundamentada no referencial da integralidade; maior oferta de conteúdos 

voltados aos aspectos sociais e psicológicos do envelhecimento; ampliação do 

programa de capacitação dos docentes e do trabalho interdisciplinar; 

desenvolvimento de um olhar global sobre o currículo e implementação da 

metodologia de ensino-aprendizagem ao longo de todo o curso. Conclusão: O DSC 

dos três grupos confirmou que os participantes da pesquisa possuem uma 

diversidade de olhares sobre o envelhecimento, os quais refletem a multiplicidade de 

valores culturais e visão de mundo de cada um. Quanto às práticas curriculares 

sobre o envelhecimento, estas ainda estão restritas a algumas experiências, 

podendo representar prejuízos à formação do estudante, com possibilidade de 

desdobramento na atuação dos futuros profissionais. 

 

Palavras-chave: Envelhecimento. Docentes de Medicina. Estudantes de medicina. 

Currículo. Educação Médica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

ABSTRACT 

 

Introduction: From the overview of the process of aging emerge social 

representations, sometimes filled with myths and stereotypes. Because they are part 

of society, health professionals elaborate representations about the elderly, which 

can interfere in professional practice and in interpersonal relationships of everyday 

life, which constitute matters that deserve to be investigated through the process of 

academic formation. Reflections on the need for change in education and health in 

the nineteenth and twentieth centuries culminated in movements for the 

modernization of teaching-learning methods, which materialized in national curricular 

guidelines of medicine and active methodology. Because the Faculty of Medicine of 

Marília (Famema) was aligned with such challenge, it served as the stage for this 

study. Objective: To analyse the vision of students, teachers and coordinators of 

medical graduation, regarding the process and approach to aging. Method: This is a 

descriptive study, with a qualitative approach, with possibility of data exploration, and 

based on the perspective of social representation. The research had 51 participants 

(18 year six students, 21 teachers and 12 coordinators) who represented an 

intentional sample of the population. The semi-structured interview was used as a 

data collection tool. The data collected were systematized, organized and analysed 

according to the technique of the Discourse of the Collective Subject (DCS). Result: 

The students' collective subject demonstrated a positive attitude towards their own 

old age, describing characteristics of a satisfactory performance in the physical, 

mental and social context. In other representations, aging was associated with 

changes in the pace and nature of work, and the possibility of being bound to limiting 

factors was also raised. When asked about the practices, challenges and proposals 

for improving the approach to aging during undergraduate courses, the DCS of the 

research subjects offered a multiplicity of answers, such as the following needs: 

longitudinal and articulated organization of the subject at the curriculum, better use of 

the theoretical and practical scenarios, early introduction of the subject, 

implementation and structuring of contents, more comprehensive offer of 

systematized study on the aging process, overview of the curriculum, integrality of 

the elderly and interdisciplinary work, and also the institution itself giving greater 

attention and value to the issue. Some of the proposals for overcoming were: policy 

change and restructuring of the curriculum, early and integral introduction of the 



 

theme, a greater offer of content focused on the social and psychological aspects of 

aging, expansion of the teacher-training program and interdisciplinary work, 

development of a global view on the curriculum and implementation of the teaching-

learning methodology. Conclusion: The DCS of the three groups of participants, 

therefore, confirmed that the subjects of the research have a diversity of perspectives 

on aging, which reflect the multiplicity of cultural values and worldview of each one. 

Regarding the curricular practices on aging, these are still restricted to some 

experiences, and may represent a loss to the student's education, with the possibility 

of affecting the performance of future professionals. 

 

Keywords: Aging. Medical Faculty. Medical students. Curriculum. Medical education 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Quadro 1 Corpo discente e docente do curso de medicina da Famema, 
2016........................................................................................... 
 

  

28 

Quadro 2 Amostra de docentes-coordenadores do curso de medicina 
da Famema............................................................................... 
 

  

30 

Quadro 3 Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos estudantes 
em resposta ao disparador específico (1) ................................ 

 

35 

Quadro 4 Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos 
coordenadores em resposta ao disparador analogo (2) ....... 
 

 

40 

Quadro 5 Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos estudantes 
em resposta ao disparador especifico (3) ................................ 
 

 

42 

Quadro 6 Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos docentes e 
coordenadores em resposta ao disparador análogo (1) .......... 
 

 

46 

Quadro 7 Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos estudantes, 
docentes e coordenadores em resposta ao disparador 
análogo (2) .............................................................................. 
 

 

55 

Quadro 8 Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo de estudantes, 
docentes e coordenadores em resposta ao disparador 
análogo: (3) .............................................................................. 
 

 

69 

Quadro 9 Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo de estudantes, 
docentes e coordenadores em resposta ao disparador 
análogo (4) ............................................................................... 

 

83 

 
  



 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

ABEM   Associação Brasileira de Educação Médica 

ABP   Aprendizagem baseada em problemas 

AC   Ancoragem 

APAC   Associação Paulista Central 

CINAEM  Comissão Interinstitucional de Avaliação do Ensino Médico  

DANT   Doenças crônicas não transmissíveis 

DCN   Diretrizes Curriculares Nacionais 

DSC   Discurso do Sujeito Coletivo 

ECH   Expressões Chave 

FAMEMA  Faculdade de Medicina de Marília 

IC   Ideia Central 

IASD   Igreja Adventista do Sétimo Dia 

LOS   Lei Orgânica da Saúde  

LPP   Laboratórios de Prática Profissional  

OMS   Organização Mundial de Saúde  

ONU   Organização das Nações Unidas  

OPAS   Organização Pan-Americana de Saúde  

PPC    Projeto Pedagógico de Curso 

SUS   Sistema Único de Saúde  

TCLE   Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

UEE   Unidade educacional eletiva 

UES   Unidade Educacional Sistematizada  

UPP   Unidade de Pratica Profissional 

USF   Unidade de Saúde da Família  

USP       Universidade de São Paulo  

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO........................................................................................... 14 

2 OBJETIVOS............................................................................................... 24 

2.1 Objetivo geral........................................................................................... 24 

2.2 Objetivos específicos.............................................................................. 24 

3 METODOLOGIA........................................................................................ 25 

3.1. Tipo de pesquisa...................................................................................... 25 

3.1.1 Teoria das representações sociais........................................................ 26 

3.2 Cenário de pesquisa................................................................................   28 

3.3 Participantes da pesquisa...................................................................... 28 

3.4 Entrada de campo................................................................................... 30 

3.5 Coleta de dados........................................................................................ 30 

3.6 Aspectos éticos........................................................................................ 32 

3.7 Tratamento e análise de dados............................................................... 33 

4 RESULTADOS........................................................................................... 35 

5 CONCLUSÃO............................................................................................ 111 

 REFERÊNCIAS.......................................................................................... 113 

 APÊNDICE A – Entrevista semi-estruturada.........................................  126 

 APÊNDICE B – Termo de consentimento livre e esclarecido.............. 127 

 ANEXO A – Parecer Consubstanciado do CEP .................................... 129 

 ANEXO B – Estrutura curricular e carga horaria, curso de medicina. 132 

 

 

 



 
 

 APRESENTAÇÃO 

 

Envelhecimento, na minha concepção, não é apenas uma realidade que vivo 

a cada momento ou um processo repleto de mistérios que a ciência ainda não foi 

capaz de desvendar completamente. Fui adotada quando recém-nascida, por um 

casal de idosos, Dr. Carlos Otto Newlands e Maria Isabel Newlands, 

respectivamente com 76 e 61 anos; ele faleceu após cinco anos de minha adoção, 

mas continuei ao lado da minha mãe, até que ela completasse 101 anos e se 

despedisse serenamente da vida.  

Cresci observando sua sabedoria e aprendendo sobre os valores que 

realmente importam e são essenciais. Por tudo isso e pelas fantásticas experiências 

compartilhadas ao lado daqueles seres humanos incríveis, a imagem que tenho da 

pessoa idosa é extremamente positiva e motivadora. Foi mobilizada por esse 

referencial e no intuito de me capacitar para o ensino, quer em sala de aula ou como 

palestrante, que busquei inserção no Programa de Mestrado Acadêmico da 

Faculdade de Medicina de Marília (FAMEMA).  

A eleição da população de pesquisa, que se refere a estudantes, docentes e 

coordenadores da instituição mencionada, se justifica em razão da importância que 

a formação do médico representa para a melhoria da saúde no âmbito do 

envelhecimento. 

Portanto, desenvolver este estudo, envolveu não apenas um conjunto de 

emoções e lembranças, como também, o desejo de deixar um contributo, ainda que 

em grau discreto, para a ampliação da pesquisa científica nessa área do 

conhecimento e, por conseguinte, promover certo acréscimo na qualidade da 

atenção voltada ao cuidado dos idosos. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

O século XX foi chamado de “século do envelhecimento” devido ao aumento 

da expectativa de vida1. De acordo com a Organização das Nações Unidas (ONU), o 

contingente de gerontes já corresponde a 12% da população mundial e a previsão é 

de que em meio século chegará a 20%.2 De forma cabal, estima-se que o computo 

de idosos passará de 901 milhões para 1,4 bilhões em 2030 [...].1,2 

No Brasil, existe atualmente cerca de 17,6 milhões de idosos. A expectativa é 

de que haverá mais idosos do que crianças com menos de 15 anos em 2050, devido 

aos índices cada vez mais baixos de natalidade e de mortalidade na população.3 

Em 2012, a população brasileira com idade igual ou superior a 60 anos, 

possuía as seguintes características: 55,7% correspondiam ao sexo feminino, 54,5% 

estavam concentradas principalmente nas áreas urbanas; 84,3% possuíam 

escolaridade média de 4,6 anos, ao passo que, 28,1 % portavam diploma de nível 

superior; 76,3% recebiam benefícios sociais do governo, enquanto 76,2% dos 

homens e 59,4% das mulheres encontravam-se aposentados [...]. Observou-se 

ainda que 43,5% dos idosos residiam em domicílios com rendimento mensal per 

capita igual ou inferior a um salário mínimo”.4 

Que as pessoas estão vivendo por mais tempo é fato indiscutível, a pergunta 

é: o que tem representado esses anos extras de existência? Segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS)5, “a amplitude das oportunidades que surgem 

com o aumento da longevidade dependerá muito de um fator fundamental: saúde”. 

A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS)3 define o envelhecimento 

como “um processo sequencial, individual, acumulativo, irreversível, universal, não 

patológico, de deterioração de um organismo maduro, próprio a todos os membros 

de uma espécie, de maneira que o tempo o torne menos capaz de fazer frente ao 

estresse do meio-ambiente e, portanto, aumente sua possibilidade de morte”. 

Woods et al6 inferem que “o envelhecimento é parte de um processo contínuo 

que começa com o nascimento e termina com a morte”. Tal processo, por ser 

multifacetado, possui significados que extrapolam as “dimensões cronológicas”, de 

sorte que o conceito de idades “cronológica, biológica, psicológica e social [...] são 

apenas referências da passagem de tempo” e não se prestam para determiná-lo. 
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Embora a expectativa de vida esteja se ampliando, Kuznie7 ressalta que não 

existe um único modo de envelhecer, ou seja, ao longo de diferentes momentos 

sociais e históricos, as pessoas envelhecem singular e heterogeneamente. 

Na velhice normal (senescência) ocorre declínio do organismo por meio de 

alterações intrínsecas ao período, porém sem eventos patológicos8, já a ocorrência 

de uma limitação funcional patente, mesmo em longevos, deve ser entendida como 

efeito de um processo fisiopatológico.9 

Segundo Hayflick10, a diferença de ritmo biológico ou envelhecimento celular 

pode ser notada, por exemplo, quando uma pessoa parece mais jovem do que sua 

idade cronológica [... ] ou vice-versa. Deste modo, existem longevos de 80 anos 

cujos níveis de capacidade física e mental podem ser comparados aos de um jovem 

de 20 anos, como pessoas com menos idade, que apresentam dependência de 

ajuda quase completa.5 

Em síntese, o desempenho físico e mental de adultos é apenas parte da 

capacidade que possuem, pois, o potencial de desenvolvimento na velhice depende 

da plasticidade individual que está subordinada às condições histórico-culturais dos 

sujeitos e coortes. Assim, se a memória operacional de um idoso declinar, ele 

poderá manter ou aprimorar a memória declarativa e, se perder o controle 

instrumental do ambiente, poderá compensar o prejuízo através da administração 

dos sentimentos próprios e alheios.11  

Por outro lado, “sabe-se que a fragilidade é um estado de vulnerabilidade 

relacionada à idade, a uma baixa reserva homeostática e a reduzida capacidade de 

responder a diferentes tipos de estresses, resultando em um risco aumentado de 

eventos adversos para o idoso, como, por exemplo, um maior número de doenças 

agudas com lenta recuperação, quedas, dependência funcional, hospitalização, 

institucionalização e maior mortalidade”.12 

Uma parte dos idosos desenvolve doenças crônicas não transmissíveis 

(DANT), que constituem estados permanentes de debilidade e demandam 

acompanhamento por reduzir a funcionalidade, a autonomia e a qualidade de vida 

dos acometidos.3 

Os custos financeiros e sociais resultantes do envelhecimento patológico 

impactam diretamente o crescimento econômico. Após levantamento das perdas 

financeiras relacionadas a três tipos de doenças não transmissíveis em idosos 

(cardíaca, acidente vascular cerebral e diabetes), a OMS constatou um ônus de 
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aproximadamente US $ 83 bilhões entre 2006 e 2015 nos 23 países de baixa e 

média renda investigados.13 

Nessa perspectiva, verifica-se que o envelhecimento é uma ocorrência de 

interesse social que demanda a elaboração de políticas e programas que reduzam a 

possibilidade de dependência funcional e ampliem as condições para o 

desenvolvimento da autonomia.14  

Neri15, entretanto, aponta para a corrente tendência de responsabilizar o 

indivíduo pelo alcance do envelhecimento saudável, a despeito das perdas 

biológicas, sociais, psicológicas e econômicas a que está sujeito. Perfilhando o 

entendimento, a autora ressalta que tal concepção se coaduna com os interesses do 

Estado, que se abstém de conceder aos idosos os devidos benefícios sociais. 

Em adição a problemática, por fazer parte de um grupo e relacionar-se 

através de trocas e significados, o ser humano envelhece não apenas biológica e 

psicologicamente, mas, também, em função de seu contexto social, que é um habitat 

repleto de elementos culturais e de comutações cotidianas, de onde igualmente 

surgem as representações sociais, os mitos e estereótipos [...].16,17 

Os estereótipos são formados a partir dos processos de supergeneralização e 

supersimplificação, os quais produzem crenças distorcidas. Supergeneralizar quer 

dizer imputar a todos os membros de um determinado segmento as características 

observadas em um grupo menor de pessoas, enquanto supersimplificar significa 

destacar caracteres reais ou presumidos, fixando-os como o perfil do grupo.18 

A excessiva valorização da juventude e da produtividade pela sociedade 

industrializada confere à imagem do idoso a conotação de decadência e 

subalternidade, esculpindo assim uma imagem negativa da velhice.19,20 

Soares et al 21 afirmam que “as representações sociais são constituídas por 

processos sóciocognitivos nas interações sociais, o que significa dizer que elas têm 

implicações na vida cotidiana e que a comunicação e os comportamentos adotados 

por um grupo de indivíduos acerca de um objeto são resultantes do modo como os 

atores sociais representam socialmente esse objeto e do significado que este 

adquire em suas vidas”. 

Por integrarem a sociedade, os profissionais de saúde elaboram igualmente 

representações estereotipadas sobre os idosos, manifestadas, por exemplo, pela 

falta de atenção com determinadas queixas ou por atribuir os sintomas do paciente 

ao processo de envelhecimento. Além disso, cogita-se que a conduta de 
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investigação médica se torna mais perscrutadora, quando voltada a pacientes mais 

novos, uma vez que aos jovens, normalmente não se atribuem noção de fatalismo, 

como normalmente ocorre em relação aos pacientes idosos.22,23 

Para Koch Filho et al24 “a falta de esclarecimento sobre os fatos inerentes ao 

envelhecimento humano pode impedir a transformação de crenças e de atitudes em 

relação à vetustez. ” 

Em 2002, Komatsu25 estudou a percepção de estudantes do 4º e 6º ano do 

curso de medicina da Faculdade de Medicina de Marília (Famema), quanto ao 

significado de ser um médico sensibilizado para a questão do envelhecimento, no 

contexto da aprendizagem baseada em problemas (ABP).  

Segundo o pesquisador, os dados indicaram um consenso positivo a respeito 

do currículo e da humanização nas práticas médicas, porém revelaram que parte 

dos entrevistados considerava os idosos como pacientes lamentadores e difíceis de 

lidar. Um olhar que o autor considera “reducionista”. Esse achado evoca, portanto, a 

necessidade de uma nova e atual sondagem sobre a visão do estudante de 

medicina da Famema, mesmo porque, segundo Morais26, as representações sociais 

não são estáticas, mas modificam-se conforme as condições sociais, culturais e 

históricas.  

Neste sentido, Bernardin et al.27, afirmam que “o conhecimento e a exposição 

com base na atenção e cuidado das práticas com idosos modificam positivamente 

as atitudes dos estudantes de medicina”. 

A análise deste contexto remete-nos à questão da formação do estudante de 

medicina, capturada a partir da história, a qual de acordo com Gallian28, “foi marcada 

pela excessiva ênfase nas ciências biológicas e no tecnicismo, resultando na 

desumanização do médico. As pressões impostas pelo sistema e as mudanças 

sociais do mundo do trabalho afetaram a relação médico-paciente, levando o 

profissional a especializar-se em procedimentos complexos enquanto permanece 

leigo nos aspectos humanos. ”  

Silvia et al29 destacam que “as reflexões sobre o modelo de saúde e de 

formação profissional estão inevitavelmente ligadas, uma vez que o processo de 

trabalho em saúde, apesar do grande aporte tecnológico apresenta uma dimensão 

subjetiva devido ao caráter do seu objeto [...]”. Além disso, o profissional de saúde 

não tem recebido um preparo acadêmico que o capacite a desenvolver uma 

concepção positiva do envelhecimento.30 
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Conforme Beltrame31, existe um movimento mundial em prol da renovação da 

formação médica e da redução do elitismo da prática profissional. Neste contexto, 

Blasco32 indaga: “justo seria perguntar-se o porquê é preciso humanizar a medicina, 

ciência e arte que nasceu no âmago mais profundo do ser humano, ou talvez, seria 

melhor perguntar por que a medicina se desumanizou? A discussão é longa, repleta 

de matizes e perspectivas. ” 

De acordo com Cruz33, o modelo biomédico de medicina teve sua origem no 

renascimento e na revolução artístico-cultural do século XV. Neste mesmo período, 

a origem das doenças começou a ser relacionada às situações ambientais 

desintegrando o paradigma vigente. Até 1958, a saúde era definida como o “estado 

de ausência de doenças”, contudo a OMS reformulou o conceito para “estado de 

completo bem-estar físico, mental e social”, o qual foi posteriormente ampliado pela 

Lei Orgânica da Saúde (LOS) no Brasil, tendo sido incorporados ao texto alguns 

determinantes do processo saúde-doença.  

Refletir sobre o binômio saúde-doença, com seus diferentes conceitos, 

representações e formas de cuidar ao longo da história, reporta-nos à questão do 

desenvolvimento da prática médica.34 Na alça desse entendimento, Ceccim e 

Carvalho35 relatam que a evolução da educação e da saúde nos séculos XIX e XX 

se configurou pela reação ao conservadorismo dos currículos que disponibilizavam 

disciplinas biológicas antes que os estudantes pudessem entender os aspectos mais 

sutis e subjetivos do adoecimento.  

No século XX, a trajetória técnico-científica de educação em saúde culminou 

na reforma do ensino médico nos Estados Unidos, que se focava no modelo curativo 

individual e no atendimento hospitalar especializado, conforme o modelo de Flexner. 

Surgiu, então, a medicina preventiva, a qual, na opinião de Arouca36, 

alicerçou-se em três importantes discussões: a higiene frente à ideologia capitalista 

e liberal, as despesas da assistência médica nos Estados Unidos entre 1930 e 1940, 

confrontada pelo corporativismo resistente à medicina socializada e a redefinição 

das responsabilidades médicas devido ao despertar da consciência pelo direito 

social no pós-guerra. A medicina preventiva censurou a prática médica corrente 

curativa pelo fato de esta centrar-se no diagnóstico, na terapêutica e na morte, ao 

invés de realçar a prevenção, a reabilitação, a saúde e a vida. Entre 1950 e 1970, 

emergiram discussões sobre a modernização das escolas de medicina, a partir da 
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introdução das tecnologias de ensino-aprendizagem, da saúde comunitária e a 

formação como estratégia para mudar as práticas de saúde.  

Para Escorel37, durante a ditadura das décadas de 1960 e 1970, estabeleceu-

se a base teórica do pensamento médico social no Brasil, fundamentada na filosofia 

de Marx e nas concepções da democracia, em oposição as ciências sociais 

positivistas. Esse movimento foi impulsionado pelos ainda desarticulados críticos 

(professores e estudantes) concentrados nas universidades. 

No Brasil, a década de 1980 marcou uma série de mudanças no modelo 

assistencial [...] com o surgimento do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir da 

“promulgação da Constituição Federal em 1988”, quando “a saúde passa a constituir 

direito de todos e dever do estado”38. Por conseguinte, surgiu a necessidade de 

transformar, também, a formação profissional. Assim, de acordo com Ribeiro39, o 

novo conceito de currículo ultrapassou a ideia de conjunto de conteúdo ou 

disciplinas de curso, passando a abarcar aspectos circunstanciais relacionados à 

comunidade escolar, entre outros: seleção de estudantes, de docentes e de 

finanças. 

A nova resolução das Diretrizes Curriculares Nacionais, publicada em 2014, 

previu a inclusão de conteúdos programáticos relacionados ao estudo dos processos 

fisiológicos dos seres humanos, incluindo o envelhecimento (embora apenas 

ligeiramente), por meio do inciso VI, do artigo 23, capítulo 3.40 Além disso, o 

documento recomenda explicitamente que os cursos de saúde promovam o 

desenvolvimento da competência intelectual e da capacitação geral, de forma que os 

estudantes alcancem a autonomia profissional.41  

Para Chiesa et al42, o termo “competência dialógica”, é entendido como “o 

desenvolvimento de atributos cognitivos, psicomotores e afetivos que conjuntamente 

demonstram diferentes modos de realizar com excelência uma tarefa ou um trabalho 

profissional”.  

Adão e Rengel43 comentam que é somente quando a pessoa se apropria de 

determinados conhecimentos que ela se torna capaz de lançar mão dos “recursos 

cognitivos” para enfrentar e solucionar situações problemáticas. 

Embora relacionada ao sujeito, grande parte da literatura americana associa 

competência às atribuições e tarefas requisitadas pelos “cargos” do mundo 

empresarial. Contudo, Fleury e Fleury44 fazem a seguinte objeção: “a competência 

não se limita a um estoque de conhecimentos teóricos e empíricos detido pelo 
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indivíduo, nem se encontra encapsulada na tarefa [...] não é um estado, não se 

reduz a um conhecimento ou know how específico”. 

Devido às mudanças globais e à roupagem empresarial dada às 

competências, as escolas americanas fizeram mudanças no sentido de que os 

alunos tivessem uma formação voltada para o enfrentamento da competitividade e 

para a produtividade do mercado de trabalho. Patenteia-se, porém, que não basta 

gerar proletários, é preciso formar profissionais integrais, cidadãos repletos de 

conhecimentos, habilidades e valores, que ajudem a construir uma sociedade 

melhor. Portanto, “competência não é sinônimo de habilidade”. Habilidade mormente 

é compreendida como a capacidade de realizar algo mais complexo no campo 

prático ou cognitivo, enquanto competência tem sentido mais amplo, pois envolve 

conhecimentos e atitudes de natureza holística.41 

Neste sentido, em 1998, a comissão internacional sobre educação para o 

século XXI da UNESCO emitiu um relatório sugerindo que a educação se 

estruturasse em quatro pilares de aprendizagem, balizados no conceito de 

competência, a saber: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver junto, 

aprender a ser.45 

Essa proposta de rejeitar soluções acabadas, e valorizar cada vez mais a 

criatividade de inventar e reinventar formas de fazer num ambiente globalizado é 

justamente o desmantelamento da visão ultrapassada de ensino, em que a 

competência do professor deslocava-se da habilidade de ministrar o conteúdo 

designado para a de desenvolver alunos capazes de mobilizar saberes no 

enfrentamento das inusitadas situações da vida e prática profissional.46 

Com base nessas premissas, Abreu47 apresenta características da 

metodologia tradicional e da ativa. No modelo da metodologia tradicional, a 

centralidade é dirigida ao professor, que faz malabarismos para captar e prender a 

atenção de uma classe repleta de estudantes, através da apresentação de 

disciplinas fragmentadas e dissociadas, sem caráter multidisciplinar. Por causa do 

isolamento e da ênfase nas especialidades, professores podem se sentir “os donos 

da matéria”, enquanto os estudantes tendem a se tornar inseguros quanto à prática 

dos conhecimentos e desinteressados pelos conteúdos gerais. Neste cenário, os 

estudantes apenas ouvem e registram passivamente o conhecimento que o 

professor transmite de forma pronta. Na metodologia ativa, a competência dos 

estudantes é desenvolvida pelas relações interpessoais travadas com o professor, 
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que funciona como facilitador, apresentando problemas práticos que estimulam a 

investigação e a apreensão do conhecimento por si próprio.  

Segundo Dourado e Souza48, a “Aprendizagem Baseada em Problemas” 

(ABP) surge como uma dessas estratégias de método inovadoras, em que os 

estudantes trabalham com o objetivo de solucionar um problema real ou simulado a 

partir de um contexto. Não haveria aprendizagem genuína em processos divorciados 

da experiência, em que se memorizam fatos sem perceber as relações, gerando um 

conhecimento superficial, isento de significado pessoal para quem aprende.  

O Problem Based Learning (PBL), ou ainda os chamados problemas “de 

papel” se tratam de uma estratégica metodológica elaborada em função dos 

"momentos curriculares e das unidades educacionais”, tendo em vista o alcance das 

metas propostas. Durante as reuniões de tutoria, cerca de oito estudantes e dois 

docentes exploram os problemas previamente formulados. Estas sessões tutoriais 

“não são seminários, nem miniconferências, os docentes não ministram aulas 

nesses grupos, eles atuam como facilitadores da discussão, considerando o 

contexto, integrando as dimensões biológica, psicológica e social, observando os 

objetivos de aprendizagem de cada unidade”.47 

Na problematização, o ciclo pedagógico é organizado pelo professor mediante 

seguintes passos: “vivência da prática com reflexão sobre ela e elaboração da 

primeira síntese em grupo, reconhecimento dos conhecimentos prévios e suas 

lacunas, levantamento de hipóteses e formulação de questões de aprendizagem; 

busca individual de informações em diversas fontes; discussão das questões 

respondidas com reflexão sobre a prática e intenção de transformá-la, elaboração de 

nova síntese. Por fim, é realizada a avaliação pessoal e do grupo. ”49 

Educar ativamente é mais do que um discurso fácil, na verdade, “é o maior 

desafio do século [...], a pedagogia inovadora aponta para o desconhecido, para as 

possibilidades de mudança e transformação”, algo que talvez pode soar como uma 

ameaça, para docentes que receiam sofrer alguma espécie de perda no processo de 

ensino50. 

No cerne desse desdobramento, afigura-se a Famema, uma instituição 

educacional de natureza estatal cujo projeto político pedagógico está concatenado à 

meta de oferecer ao “graduado em medicina uma formação geral, humanista, crítica, 

reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à 

saúde. ”51 
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O espirito visionário e a efetiva iniciativa de mudança curricular, legou à 

Famema o status de pioneira na implantação de métodos ativos em nível de ensino 

superior no Brasil e na América Latina.52 

Alinhada às normativas das diretrizes curriculares nacionais, a Famema 

desenvolveu um currículo voltado à integralidade do cuidado e a educação 

transformadora tendo iniciado esse processo em 1997.51 A partir de então, as 

unidades educacionais pautadas em sistemas isolados, evoluíram para unidades 

anuais que contemplaram a interdisciplinaridade, o diálogo teórico-prático e a 

compreensão do processo saúde-doença na lógica da vigilância à saúde.53  

Dois anos mais tarde, a Famema substituiu o sistema departamental pela 

abordagem interdisciplinar e os conteúdos passaram a ser trabalhados através de 

grupos de tutorias nas primeiras quatro séries, “a partir de um conjunto de 

problemas verídicos e relevantes para a prática profissional”. Em 2003, o modelo 

curricular passou a ser por competência e abordagem dialógica, que tem sido 

traduzida como “a capacidade de mobilizar diferentes recursos (conhecimentos, 

habilidades e atitudes) para resolver com pertinência uma situação complexa em um 

determinado contexto”. Durante a formação profissional os indicadores de 

competência podem ser identificados através dos “desempenhos” ou habilidades 

demonstradas pelos graduandos [...].53,54 

No intuito de consolidar as propostas estabelecidas, entre outras 

providências, foram tomadas as seguintes medidas.51,55 

 Implantação das Unidades de Prática Profissional (UPP), que integra o aluno 

à comunidade e ao ambiente profissional de saúde, aproximando-o do modelo SUS. 

Elas são compostas por pequenos grupos formados por oito estudantes de medicina 

e quatro de enfermagem, provenientes das duas primeiras séries do curso. Os 

encontros ocorrem nas Unidades de Saúde da Família (USF), onde a prática da 

reflexão é motivada pelo método de problematização [...];  

 Criação dos Laboratórios de Prática Profissional (LPP) como ambientes 

protegidos de ensino-aprendizagem já que, ao lidar com pacientes simulados, o 

estudante desenvolve suas habilidades isento dos riscos decorrentes de eventuais 

erros;  

 Estabelecimento das unidades educacionais eletivas (UEE), que funcionam a 

partir da segunda série do curso e facultam ao aluno a chance de participar da 

construção de seu currículo, estabelecendo as áreas de interesse ou de fragilidade 
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para um maior envolvimento e desenvoltura da competência focada na clínica 

ampliada [...];  

 Desenvolvimento de atividades de tutorias, conferências, consultorias e aulas 

práticas por meio da Unidade Educacional Sistematizada (UES), bem como a 

constituição de grupo de construção e elaboração de casos. 

Cada série educacional tem duração anual até o quarto ano e posteriormente 

no quinto e sexto ano, divide-se por cenários de prática profissional.53 (Anexo B) 

A avaliação ocorre por meio do “sistema satisfatório/ insatisfatório com uma 

abordagem formativa e somativa” [...], em um processo contínuo e estruturado, que 

acompanha o desenvolvimento de cada aluno por meio de atividades planejadas e 

“adaptadas às necessidades de cada indivíduo. ” 56,57 

À essa altura faz-se oportuno retornar à questão original deste estudo, 

quando Sena58 adverte que as universidades precisam estar alertas no sentido de 

formar profissionais criticamente inseridos na sociedade, buscando soluções para os 

problemas sociais emergentes. O autor completa a mensagem ressaltando que 

“todas as ações dependerão de um novo olhar para o envelhecimento e, neste 

sentido, refletir sobre nossa visão pessoal a respeito do idoso é fundamental”.  

Frente a tal entendimento, irrompem as seguintes indagações:  

Como os estudantes, docentes e coordenadores da Famema visualizam o 

processo do envelhecimento? De que forma as práticas curriculares sobre a 

abordagem do envelhecimento são desenvolvidas por meio do olhar destes atores?  

Como os desafios e propostas de enfrentamento estão sendo por eles 

representados?  

A busca pelas respostas a essas questões e a análise dos dados coletados 

configuram, em linhas gerais, os objetivos propostos. Considerando o exposto, 

temos como pressuposto que: os participantes da pesquisa possuem uma 

diversidade de olhares sobre envelhecimento, que se constituem a partir da cultura e 

da visão de mundo peculiares a cada um.  

Quanto às práticas curriculares sobre a abordagem do envelhecimento, estas 

ainda são restritas a algumas experiências, não se caracterizando como um dos 

eixos estruturantes do currículo. Os desafios e propostas de enfrentamento estão 

sendo construídos segundo a peculiar percepção de cada sujeito e sua interação 

com o meio. 
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Amthauer e Falk59 mencionam que os profissionais de saúde necessitam 

compreender o que é envelhecer [...]. O enfrentamento do preconceito em suas 

diversas formas, revelam que atitudes e normas podem ser mudadas.  

Para Cachione60 “como as atitudes são socialmente aprendidas, a educação 

(formação profissional) desempenha um papel central em qualquer projeto de 

mudança de atitude em relação a velhice” ou qualquer outra realidade. 

Com base no exposto, verifica-se a relevância da questão em pauta, tendo 

em conta a escassez de pesquisas voltadas para a temática e a lacuna resultante 

disto. Além do mais, a utilidade do presente estudo faz-se sentir, à medida que 

pretende facilitar a aproximação do leitor com a realidade tratada, servir de apoio 

para a consulta e produção científica, bem como subsidiar sugestões para o 

aprimoramento curricular. 

 

 

2 OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Analisar a visão de estudantes, docentes e coordenadores de um curso de 

medicina, quanto ao processo do envelhecimento e a abordagem desta temática na 

formação do médico. 

 

2.2  Objetivos específicos 

 

 Analisar a representação social a respeito do processo de envelhecimento. 

 Compreender como se desenvolvem as práticas curriculares sobre a 

abordagem do envelhecimento durante o curso de medicina. 

 Caracterizar as propostas à abordagem do envelhecimento para a melhoria 

da formação do médico na graduação, visando o enfrentamento do processo 

do envelhecimento. 

 

. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de pesquisa 

 

O presente estudo caracteriza-se por ser descritivo, utilizar abordagem 

qualitativa com possibilidade de exploração de dados e ser pautado na perspectiva 

da representação social. 

Minayo61 destaca a metodologia como o “caminho do pensamento” [...]. A 

autora mencionada declara que “enquanto conjunto de técnicas, a metodologia deve 

dispor de um instrumental claro, coerente, elaborado, capaz de encaminhar os 

impasses teóricos para o desafio da prática”. A teoria, propriamente dita, é 

elaborada no intuito de compreender o fenômeno, entretanto, é preciso considerar 

que, por melhor que tenha sido construída, ela nunca será capaz de explicar todos 

os processos envolvidos. Em acréscimo, a autora sugere que a utilização do método 

é especialmente indicada para a obtenção de respostas relacionadas a questões 

“muito particulares, tais como: valores, crenças, atitudes e significados”, que não 

podem ser quantificadas. 

A despeito das resistências, Medeiros62 afirma que nos últimos 40 anos, as 

pesquisas qualitativas têm avançado numericamente na área da saúde, conforme 

atestam as bases eletrônicas de literatura científica tanto nacionais, como 

internacionais com ênfase para a norte-americana, a canadense e alguns países 

europeus. 

Segundo Zanten63, a validade científica da pesquisa qualitativa depende 

sobremaneira da forma rigorosa com que os dados coletados são tratados. 

Desdobrando o raciocínio, Guerra64 acrescenta: “a pesquisa qualitativa 

pressupõe que o pesquisador fará uma abordagem empírica de seu objeto. Neste 

intuito, ele parte de um marco teórico-metodológico preestabelecido, para em 

seguida preparar seus instrumentos de coleta de dados, que se bem elaborados e 

bem aplicados fornecerão uma riqueza ímpar ao pesquisador”. 

Para Duarte65, “a confiabilidade e legitimidade de uma pesquisa empírica 

realizada nesse modelo, dependem fundamentalmente da capacidade do 

pesquisador de articular teoria e empiria em torno de um objeto, questão ou 

problema de pesquisa”. 
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Após tais considerações, subentende-se que o desenho metodológico 

proposto neste estudo seja pertinente, uma vez que a teoria das representações 

sociais provê subsídios para a compreensão dos processos que explicam a 

realidade e a compreensão dos sistemas que classificam pessoas e grupos [...].66 

Entre outras fontes literárias, foram realizadas buscas nas bases Pubmed e 

BVS, de modo a levantar informações sobre estratégias e desafios das abordagens 

do envelhecimento em escolas médicas durante os últimos cinco anos (2013 a 2017) 

nos idiomas português, inglês e espanhol. A escolha dos termos de buscas foi 

criteriosa e considerou resultados como: envelhecimento, saúde do idoso, 

estudante, medicina, idoso, escolas médicas, processo do envelhecimento, 

dificuldades, desafios, abordagem, aprendizagem, educação em medicina, 

representação, visão, percepção, currículo e programa de curso, constatando-se, 

porém, escassez de conteúdos disponíveis. Assim, supõe-se que este estudo 

agregue elementos que possam facilitar a aproximação e a compreensão da 

realidade tratada. 

 

3.1.1 A teoria das representações sociais 

 

A teoria das representações sociais nasceu com Émile Durkheim, o qual 

garantiu existir uma espécie de pressão social coerciva que influencia 

ditatorialmente o agir, pensar e sentir do indivíduo, induzindo-o a desenvolver 

atitudes discriminatórias ligadas a estereótipos e mitos. Para seu sucessor 

Moscovici, não há divisão entre o ser interno do sujeito e o mundo exterior. Portanto, 

os dois discursos rompem com o pensamento tradicional de que o ser independe do 

meio social.67 

Na atualidade a perspectiva moscoviciana é utilizada nos contextos em que 

a representação social é percebida como fruto do cotidiano e há interesse de se 

orientar a prática comportamental. Representação social e saúde são temáticas 

associadas às abordagens socioeducativas por articularem fenômenos individuais e 

coletivos, que facilitam a compreensão dos problemas contribuindo para a 

elaboração de políticas públicas de saúde. 68 

Sêna69 evoca as representações sociais como “uma maneira de interpretar e 

pensar a realidade cotidiana, na forma de conhecimento da atividade mental 

desenvolvida pelos indivíduos e pelos grupos para fixar suas posições em relação as 
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situações, eventos, objetos e comunicações que lhes concernem [...]”. Trata-se de 

um “conhecimento político”, que dá sentido aos eventos comuns e é interceptado 

pelo contexto social em que indivíduos e grupos estão inseridos, por meio da 

comunicação interpessoal, cultura, símbolos, valores e ideologias [...].  Sendo assim, 

“toda representação social é representação de alguma coisa ou de alguém. Ela não 

é cópia do real nem cópia do ideal, nem parte subjetiva do objeto, nem parte objetiva 

do sujeito, ela é o processo pelo qual se estabelece a relação entre o mundo e as 

coisas. ” 

Em sua obra La psychanalyse: son image et son public, Moscovici70 

menciona que “as representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas 

circulam, cruzam-se e se cristalizam incessantemente através de uma fala, um 

gesto, um encontro, em nosso universo cotidiano”. É interessante notar como o 

próprio Moscovici, admite nesse clássico, a complexidade de conceituá-la. Ao 

reportar-se à relação entre o representar o objeto e o comportamento subsequente, 

o autor destaca que “se uma representação social é uma preparação para a ação, 

ela não o é somente na medida em que guia o comportamento, mas, sobretudo, na 

medida em que remodela e reconstitui os elementos do meio ambiente, em que o 

comportamento deve ter lugar. Ela consegue incutir um sentido ao comportamento, 

integrá-lo numa rede de relações em que está vinculado ao seu objeto, fornecendo 

ao mesmo tempo as noções, as teorias e os fundos de observação que tornam 

essas relações estáveis e eficazes”.  

Denise Jodelet71 incrementa o assunto ao destacar a importância das 

representações sociais nos processos comportamentais de ajustamento, na 

identificação e resolução dos problemas, enfim na arte de domar “física e 

intelectualmente” o mundo a nossa volta. De acordo com a autora, “[...], por meio 

das representações sociais a realidade é definida e interpretada.  

Em outras palavras, Araujo72 menciona que as representações sociais se 

referem à interação do homem com o meio social, ao “sentimento que tem sobre a 

realidade, as ações e informações”, de modo que após reunidos e transformados no 

senso comum, são capazes de explicar a realidade.  
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3.2 Cenário da pesquisa 

 

A Famema é uma autarquia pública do Estado de São Paulo, que oferece 

gratuitamente os cursos de Medicina e de Enfermagem em turno integral. Criada em 

19 de Janeiro de 1966, tem atualmente 36 salas de aula e um complexo assistencial 

formado pelo: Hospital das Clínicas, o Hemocentro, o Ambulatório de Especialidades 

Mário Covas e o Centro de Reabilitação da rede Lucy Montoro. Ademais, são 

disponibilizadas, anualmente, 80 vagas para o curso de medicina (6 anos) e 40 para 

enfermagem (4 anos) na modalidade presencial.73 

 

3.3 Participantes da pesquisa  

A pesquisa foi realizada no curso de medicina da Famema, cujo corpo 

docente e estudantil conta atualmente com 206 docentes e 119 assistentes de 

ensino. Dos citados, 149 são especialistas, 65 mestres, 99 doutores, 10 pós-

doutores e 02 livres-docentes.73 

 

Quadro 1 - Corpo discente, docente e coordenações do curso de medicina da 

FAMEMA, 2016 

CURSO DE MEDICINA 

séries Disc. Docente* Coord. * 

  UPP LPP 
APP 

Apoio UES Áreas Total 
docentes 

 

1º 82 10 19 ** 15  44 04 

2º 84 10 20 08 15 53 03 

3º 75 13 13 06 10 42 04 

4º 84 34 14 ** 10 58 03 

5º 74 115 Ver.4 *** *** Clinica Cirúrgica - 
Clínica Médica 
Obstetrícia/Neonato. 
Pediatria 
Pronto Socorro 
Adulto/Materno Infantil – 
Psiquiatria 

119 02 

6º 75 116  Ver.4 *** *** Ambulatório- Clinica 
Cirúrgica 
Clínica Médica 
Medicina Intensiva/ 
Anestesiologia 
Saúde da Criança 
Saúde da Mulher 

120 02 

*Considerou-se que o mesmo professor e coordenador podem atuar em mais de uma série e unidade 

educacional. -** Atividade realizada pelo mesmo docente do LPP - *** Não tem atividade. 
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Trabalhamos com uma amostra intencional de docentes e discentes. Para 

Flick74, “a amostra deve ser uma representação minimizada da população em termos 

de heterogeneidade dos elementos e da representatividade das variáveis”. Em se 

tratando de amostra intencional, as informações prévias ou o conhecimento 

preliminar do subgrupo selecionado são critérios básicos que lhe conferem condição 

para ser considerada representativa. Em se tratando de uma população “conhecida, 

mas de maior monta” Lefévre e Lefévre75 sugere uma amostra intencional que 

incorpore todos os “tipos de pessoas envolvidas”. 

Utilizamos como critério de inclusão dos docentes e coordenadores: 

experiência mínima de um ano na função relacionada à unidade educacional e de 

pelo menos seis meses na série de atuação (no caso dos docentes). Além disso, 

eles precisariam representar 100% dos cenários de todas as séries, incluindo as 

coordenações das respectivas unidades. 

Para a seleção dos estudantes utilizamos como critério de inclusão: ser 

estudante do sexto ano do curso de medicina e estar desenvolvendo atividade 

eletiva em unidades de saúde de Marilia. A partir desses parâmetros, foi realizado 

sorteio aleatório dos estudantes considerando cada cenário em que estavam 

desenvolvendo atividades curriculares no momento da coleta de dados, totalizando 

18 alunos, nas seguintes áreas: ambulatório I, ambulatório II, clínica cirúrgica, 

medicina interna (clínica médica), medicina intensiva, anestesia, saúde da criança e 

saúde da mulher. 

A especificidade do sexto ano deve-se ao fato de que nesse nível os 

estudantes já construíram uma trajetória de elaboração completa de conteúdos 

relacionados a temática do envelhecimento ao longo de todas as séries e 

vivenciaram as diversas áreas de organização das unidades educacionais do 

currículo. 

Como critério de exclusão para estudantes, foi considerado o não estar 

inserido na série e nos estágios das unidades práticas há pelo menos seis meses.  

Analogamente, seriam excluídos os docentes e coordenadores que não 

estivessem exercendo a função na série há pelo menos seis meses. 

Nessas condições, foram selecionados 18 estudantes, 21 docentes e 12 

coordenadores que representaram as unidades educacionais de cada série, 

conforme o quadro 2: 
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Quadro 2 - Amostra de docentes-coordenadores do curso de medicina da Famema      

  . Casuística: docentes-coordenadores 

Unidades educacionais 

Séries LPP UPP UES Coordenadores 

1º 1 1 1 03 

2º 1 1 1 02 

3º 1 1 1 03 

4º 1 1 1 02 

5º  3 clínica médica 

2 clinica cirúrgica 

 01 

6º  2 clínica médica 

2 clinica cirúrgica 

 01 

 

A pesquisa contou ao todo com 51 participantes (18 estudantes, 21 docentes 

do sexto ano e 12 coordenadores) que representaram uma amostra intencional da 

população. 

 

3.4 Entrada no campo  

 

Inicialmente o projeto foi encaminhado à Plataforma Brasil e ao Comitê de 

Ética e Pesquisa da Faculdade de Medicina de Marilia (CEP), segundo a 

regulamentação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, resolução nº 466, de 

12 de Dezembro de 2012, o qual emitiu um parecer consubstanciado protocolando-o 

sob o nº 1.735.935. A seguir, a pesquisadora foi orientada e encaminhada para a 

pesquisa de campo, munida dos documentos de autorização, roteiro com perguntas 

disparadoras e gravador. 

 

3.5 Coleta de dados 

 

Utilizou-se como instrumental a entrevista individual semiestruturada, com 

duração média de 10 minutos, a qual foi conduzida pela pesquisadora.  

Segundo Minayo76, a entrevista é a estratégia mais utilizada na pesquisa de 

campo. Duarte77 avança ao afirmar que para se mergulhar com profundidade e 
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captar a percepção dos sujeitos e o significado que dão a sua realidade, 

compreendendo a lógica que prevalece em seu grupo, é preciso entrevistá-los.  

Para o autor em questão, entrevistar “é uma tarefa bem mais complexa do 

que parece à primeira vista e para qual não existem receitas prontas [...], é uma 

estratégia fundamental quando se quer mapear práticas, crenças, valores e sistemas 

classificatórios de universos sociais específicos, mais ou menos bem delimitados, 

em que os conflitos e contradições não estejam claramente explicitados”. 

A abordagem direta que se dá entre pesquisador e interrogado faculta a 

apreensão da opinião individual, isenta de interferências “[...] e permite ao 

entrevistador conduzir com maior precisão o colóquio, observando, por exemplo, as 

reações do participante [...]75.” 

Nessa perspectiva, Lefévre e Lefévre75,78,79 mencionam que, para se 

conhecer o pensamento de um indivíduo ou coletividade, é preciso que os sujeitos 

da pesquisa se sintam motivados a expressar suas ideias de forma discursiva. Em 

complemento, é aconselhável utilizar perguntas abertas durante as entrevistas 

isoladas, já que “o pensamento coletivo está mais validamente presente no indivíduo 

que no grupo” [...] e cada participante tem liberdade de patentear seus pensamentos 

isentos de pressão externa. 

Obviamente, é possível obter e processar opiniões, crenças e valores de 

forma não discursiva, ou seja, por meio de questionários fechados, tabelas, escalas 

etc. Entretanto, é preciso considerar que, embora esse seja um trajeto 

metodologicamente válido, não é o único e nem o mais indicado dentro de um 

contexto coletivo social, onde se lida com pensamentos formados por matéria 

discursiva. “Formulários com questões fechadas direcionam os depoimentos 

comprometendo seriamente sua autenticidade e cerceiam fortemente a liberdade de 

expressão”.79 

Lefévre e Lefévre75,79 mencionam que perguntas fechadas tendem a 

engessar os depoimentos, pondo em risco a autenticidade das respostas. Vale 

ressaltar que para elaboração do roteiro de entrevista tomou-se como base as 

seguintes prerrogativas: considerar a compatibilidade das perguntas com o objetivo 

da pesquisa; criar uma pergunta para cada objetivo a ser pesquisado; evitar 

respostas fechadas; evitar induções; priorizar perguntas que possam ensejar 

discursos explicativos; aplicar o teste piloto para validação; utilizar número reduzido 

de perguntas devido à natureza discursiva dos depoimentos no estudo qualitativo. 
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Na delimitação da população abordada, buscou-se intencionalmente obter 

uma amostra representativa da coletividade, em todos os cenários envolvidos, de 

modo a aumentar as chances de fazer emergir as ideias presentes e compartilhadas 

no campo estudado.75 

As entrevistas aconteceram em etapas distintas; de modo que, os 

estudantes foram abordados nos meses de setembro e outubro de 2016, enquanto 

os docentes e os coordenadores, nos meses de novembro e dezembro de 2016.  

Os cenários investigativos ocorreram em espaços da prática do exercício 

acadêmico ou profissional, a saber: ambientes localizados na Unidade de Educação 

da Famema, no Ambulatório de Especialidades, no Hospital das Clínicas e em 

Consultórios, tendo sido agendados via contato telefônico ou pessoal, de acordo 

com a disponibilidade e conveniência dos entrevistados (desde que adequados para 

a realização do procedimento, visando a preservação da privacidade dos 

envolvidos). 

Precedendo à coleta, um teste piloto foi aplicado para verificar a qualidade 

do instrumental proposto. Um levantamento simples de informações sobre o sexo, 

idade e o vínculo do participante com a instituição, foi realizado para descrever o 

grupo entrevistado (Apêndice A). Um roteiro elaborado pela pesquisadora e 

composto por duas séries de perguntas abertas (seis disparadores para os 

estudantes e cinco disparadores para os docentes e coordenadores), serviu de 

instrumento norteador da entrevista (Apêndice A). 

Os dados coletados foram transcritos na íntegra, organizados, 

sistematizados e analisados cientificamente, segundo a técnica do Discurso do 

Sujeito Coletivo (DSC), proposta por Lefévre e Lefévre. Em todas as fases da 

pesquisa foram salvaguardados os princípios legais e éticos, conferidos e aprovados 

pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade responsável. 

 

3.6 Aspectos éticos 

 

Antes da entrevista, cada participante foi orientado sobre a pesquisa. Após 

ter sido garantido o sigilo, foram solicitadas a permissão para gravação e a 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) (Apêndice B), 

que contém esclarecimentos pertinentes ao pesquisador, aos objetivos da pesquisa, 

ao instrumento utilizado, ao tipo de material a ser coletado, aos procedimentos, 
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como também foram explicitadas informações sobre a participação voluntária, sobre 

sigilo acerca dos dados coletados, sobre ausência de qualquer benefício e nenhum 

risco de exclusão em caso de desistência.  

O material resultante da gravação e a transcrição das falas durante a 

entrevista foi inutilizado posteriormente à sua utilização na pesquisa.  

 

3.7 Tratamento e análise de dados 

 

A análise dos dados foi realizada por meio do Discurso do Sujeito Coletivo 

(DSC), que segundo Lefévre e Lefévre79 trata-se de “uma forma não matemática 

nem metalinguística de representar, de modo rigoroso, o pensamento de uma 

coletividade, o que se faz mediante uma série de operações sobre os depoimentos, 

que culmina em discursos-sínteses [...] com conteúdos discursivos de sentido 

semelhante”. 

O DSC é também reconhecido como uma técnica fundamentada na teoria 

das representações sociais, que utiliza um conjunto de ferramentas para resgatar 

ideias socialmente compartilhadas [...], processando-as de “forma discursiva” e não 

categoricamente por excelência (as categorias são usadas apenas para agrupar o 

significado dos depoimentos), o que torna a análise mais completa e 

semanticamente rica, em função da abundância de elementos significativos.75,78,79   

No processo de construção do DSC, foram utilizadas as quatro 

convencionais figuras metodológicas:  

 Expressões Chave (ECH) são fragmentos ou pedaços literais extraídos das 

transcrições dos discursos e se prestam para identificar a essência do depoimento e 

podem ser comparados com a totalidade da fala, para se checar se são ou não 

pertinentes;  

 Ideias centrais (IC), nomenclaturas que descrevem sintética e fielmente o 

sentido de dos discursos analisados “a partir de cada conjunto homogêneo” [...]. 

 Ancoragem (AC), que segundo Levéfre e Levéfre79, é a “manifestação 

linguística explícita de uma dada teoria, ou ideologia, ou crença”, que o autor do 

discurso professa e que, na qualidade de afirmação genérica, está sendo usada pelo 

enunciador para enquadrar uma situação específica”. 
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 O discurso propriamente dito, que alude a uma síntese “encadeada em forma 

de narrativa”, ou estrutura sequencial, composta pelas ECH que possuem a 

mesma IC e é redigido na primeira pessoa do singular. 

Após concluídas as entrevistas, foram seguidos os seguintes passos:  

 Transcrição dos discursos na íntegra; 

 Tabulação dos dados utilizando-se uma matriz de análise, onde foram 

elencadas perguntas disparadoras; 

 Cópia integral de cada resposta;  

 Expressões chave, ideias centrais e ancoragens; 

 Analise isolada e sequencial de cada questão através das respostas de todos 

os entrevistados;  

 Identificação e assinalamento das expressões chave; 

 Identificação das ideias centrais e ancoragens; 

 Agrupamento das IC e ancoragens de sentido semelhante; 

 Construção de discursos para cada agrupamento de IC e ancoragens 

identificados; 

Os seguintes princípios foram considerados na construção do discurso 

propriamente dito: coerência; posicionamento próprio (originalidade); diferença e 

antagonismo (quando uma resposta apresenta dois ou mais discursos distintos, 

devendo ser separados obrigatoriamente); complementariedade (ou seja, quando a 

despeito de “cadeias argumentativas inconciliáveis” é possível reunir dois ou mais 

discursos, sem “provocar contradição”).75,78,79 
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4 RESULTADOS 

 

As respostas foram captadas a partir de disparadores específicos e 

análogos. Considerou-se específica, as indagativas dirigidas a apenas um grupo de 

participante, por exemplo, disparadores 1 e 3 (estudantes). Foram consideradas 

análogas, as questões dirigidas a dois ou três grupos de participantes, por exemplo, 

disparador 2 (docentes e coordenadores) e disparadores 4, 5, 6 e 7 (estudantes, 

docentes e coordenadores). Nesta última condição, o sujeito coletivo produziu um 

leque de percepções sobre a abordagem do envelhecimento, retratando-a de forma 

diversificada e por vezes, antagônica. Também foi possível observar uma espécie de 

desdobramento de ideias, ou seja, a partir de algumas respostas sobre a abordagem 

do envelhecimento nos cenários de ensino-aprendizagem, os participantes 

formularam representações de desafios e na sequência, propostas de 

aperfeiçoamento. Em consequência, o movimento gerou várias respostas 

semelhantes e no intuito de evitar redundâncias e facilitar a visualização dos 

resultados, os dados foram analisados articuladamente, com ideias centrais 

agrupadas segundo a lógica de apresentação, embora desanexadas de uma 

sequência numérica. As entrevistas prodigalizaram dados, cujas ideias centrais e 

discursos coletivos encontram-se apresentados nos quadros a seguir: 

 

Quadro 3 – Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos estudantes em 

resposta ao disparador específico 1 

DISPARADOR 1 
COMO VOCÊ SE IMAGINA DAQUI A 40 ou 50 ANOS? 
 

ESTUDANTES 
 

Tendo estabilidade nos diversos aspectos da vida (IC1) 
 

 
Eu nunca tinha parado para pensar, mas vou tentar imaginar agora, acho que se eu chegar 
nessa idade. O meu plano de vida é estar estável em todos os sentidos, já ter mais 
estabilidade financeira, continuar trabalhando, vivendo minha vida normalmente. Pretendo 
estar bem com a minha profissão, com uma cabeça boa, imagino já, ter feito uma 
especialidade em alguma área, estar em algum lugar consolidado, numa cidade que eu 
goste, atendendo gente, com um emprego em alguma equipe, trabalhando o suficiente, com 
satisfação. No sentido mais pessoal acho que é mais ou menos como todo mundo, aquela 
visão de uma família constituída. Ter uma família, talvez ter filhos, netos, essas coisas, tendo 
tempo para ficar com a família. 
Eu me imagino com saúde, se Deus quiser, sem nenhuma cormobidade assim, sem estar 
acamado e nada disso, pra poder curtir meus netos, meus bisnetos talvez, conseguir 
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aproveitar um pouco da vida, também conseguindo viajar, tendo esse tipo de coisa. Acho 
que o mais importante é ter saúde, eu continuo fazendo atividade física, controlando, um 
pouco a alimentação, porque a gente percebe o quanto é importante isso, pra poder mais 
pra frente ter uma qualidade de vida, continuar a ter uma vida saudável, conseguindo 
caminhar, fazendo exercício. Acho que eu vou estar bem, com saúde mental também, 
bastante amigos, acho que é o que a gente procura na vida. (DSC1) 
 

Trabalhando em outra atividade que seja mais leve (IC2) 

 
Me imagino trabalhando, acho que não com uma carga horaria assim, muito extensa, uma 
coisa um pouquinho mais leve, mas ainda trabalhando e ainda ter alguma utilidade para a 
medicina. Difícil essa pergunta porque eu não faço muito esse exercício de me imaginar 
daqui a um período tão longo. Talvez eu esteja trabalhando em algum outro projeto que eu 
consiga trabalhar com habilidade manual, não sei, talvez eu seja aposentada, talvez eu vá 
na hidroginástica, faça caminhada. (DSC 2) 
 

Com limitações físicas e talvez mentais em processo (IC3) 
 

Acredito que não vou estar com o estado pleno de saúde, que vou estar em um processo de 
envelhecimento, que estou combatendo agora. Provavelmente com algumas limitações 
físicas, talvez até um pouco de limitação mental, ou não, não sei, tem bastante docente 
nosso com 80 anos que tem tudo preservado. (DSC 3) 

 

No tocante à IC1 e à IC2, a reflexão sobre o próprio envelhecimento aparece 

como um exercício secundário, como se constata abaixo: 

 
“Eu nunca tinha parado para pensar, mas vou tentar imaginar 
agora, acho que se eu chegar nessa idade. O meu plano de 
vida é estar estável em todos os sentidos [...]”. (DSC 1 est) 
 
“Difícil essa pergunta, porque eu não faço muito esse exercício 
de me imaginar daqui a um período tão longo [...]”. (DSC 1 est) 

 

Conforme Vieira e Wanderbroocke80, para o adolescente, o sentimento de 

onipotência e controle do tempo é algo presente. Para ele, sempre haverá tempo 

para pensar, para refletir e para fazer as coisas, nada o atinge e tem a sensação de 

que encontrará uma maneira de agir diante dos fatos. Já no mundo adulto, o 

indivíduo começa a perceber sua impotência diante das circunstâncias, bem como a 

necessidade de se programar para enfrentá-las [...].  

A despeito de admitir que não tem o habito de pensar no assunto, o sujeito 

coletivo vislumbra seu próprio envelhecimento como um processo em andamento, 

conforme expresso na seguinte ideia: 
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“Acredito [...] que vou estar em um processo de 
envelhecimento, que estou combatendo agora [...]”.(DSC 3 est) 
 

Nesta perspectiva, no imaginário do sujeito coletivo dos estudantes, a 

própria velhice alinha-se ora ao modelo de envelhecimento ativo e saudável, ora a 

uma condição cerceada por limitantes, conforme (IC1) e (IC3) respectivamente.  

Portanto, na fala do sujeito coletivo é possível identificar características 

pertinentes à adolescência, exemplificadas a partir do desinteresse pela reflexão 

sobre o futuro, bem como indícios da idade adulta, evidenciados na intenção de 

planejar o envelhecimento por meio de ações preventivas de nutrição e atividade 

física, com o intuito de obter qualidade de vida futura:  

 

“Acho que o mais importante é ter saúde, eu continuo fazendo 
atividade física, controlando um pouco a alimentação, porque a 
gente percebe o quanto é importante isso, pra poder mais pra 
frente, ter uma qualidade de vida, continuar a ter uma vida 
saudável, conseguindo caminhar, fazendo exercício”. (DSC 1- 
est) 

 

É corrente a ideia de que o exercício físico retarda o envelhecimento 

funcional, por meio da “manutenção de um estado suficientemente saudável”, o que 

contribui para que a independência e a autonomia física sejam preservadas e, por 

consequência, resulta em uma melhor qualidade de vida81. O conceito de qualidade 

de vida está relacionado à saúde e abarca quatro esferas: física, funcional, 

psicológica e social.82. 

Para Guiomar83, a qualidade de vida depende do grau de subjetividade do 

indivíduo em relação ao que lhe satisfaz na vida. Na âncora desse entendimento, 

Teixeira e Neri84 asseveram que “envelhecer bem é uma questão pragmática de 

valores particulares que permeiam o curso da vida, incluindo as condições próximas 

da morte”.   

Desdobrando o pensamento, Wuo85 menciona que os significados da velhice 

e do envelhecimento são construídos durante a trajetória de vida e a partir das 

experiências de cada indivíduo. Tais significados são constituídos por meio da 

observação dos comportamentos das pessoas na sociedade e das figuras ou 

símbolos presentes, oriundos da cultura, língua, religião, classe social e demais 

aspectos relacionados à esfera pessoal e social.  
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A autora mencionada assegura que “a maneira como enxergamos o 

envelhecimento afetará nossa própria maneira de envelhecer, um jovem que não vê 

o envelhecimento como um processo, assustar-se-á quando chegar a velhice”.  

Com base nessa premissa, o envelhecimento foi representado pelo trabalho 

e pela estabilidade financeira, ambas dimensões vinculadas ao ideário de vida ativa, 

conforme o discurso abaixo.  

 

“[...] é estar estável em todos os sentidos, é já ter mais 
estabilidade financeira, continuar trabalhando, vivendo minha 
vida normalmente [...] pretendo estar bem com a minha 
profissão, com uma cabeça boa, imagino já ter feito uma 
especialidade em alguma área, estar em algum lugar já 
consolidado [...]” (DSC 1 est) 

 

Marra et al.86 explicam que o trabalho pode ser percebido a partir de 

diversos prismas, como forma de sobrevivência econômica ou fonte de satisfação 

social associada a sentimentos de realização e de dignidade, aumentando a 

autoestima e produzindo senso de identidade. Estas representações são modeladas 

a partir do contexto histórico e cultural dos envolvidos e são influenciadas por fatores 

como personalidade, escolaridade, crenças e outros.  

A seguir, o sujeito coletivo dos estudantes levanta a possibilidade de 

resignificar sua atividade laboral na velhice: 

 

“[...] talvez eu esteja trabalhando em algum outro projeto que 
eu consiga trabalhar com habilidade manual, não sei, talvez eu 
seja aposentada, talvez eu vá na hidroginástica, faça 
caminhada” (DSC 2 est) 

 

Esse tipo de paradigma, segundo Debert87, surgiu devido ao número cada 

vez maior de aposentados mais jovens, fato que de modo concomitante gerou uma 

“nova configuração dos modelos de administração do envelhecimento, a 

aposentadoria deixa de ser um marco a indicar a passagem para a velhice ou uma 

forma de garantir subsistência daqueles que, por causa da sua idade, não estão 

mais em condições de produzir um trabalho produtivo”.  

Também é notório no dito discurso, que o trabalho, embora muito valorizado, 

dá espaço a outros valores como os laços familiares e vivências sociais. 
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“[...]talvez ter filhos, netos, essas coisas, tendo tempo para ficar 
com a família [...] com saúde se Deus quiser, sem nenhuma 
cormobidade, sem estar acamado e nada disso [...], acho que 
eu vou estar bem, com saúde mental também, bastante 
amigos, acho que é o que a gente procura na vida” (DSC 1 est) 
 

Neste contexto, fala do sujeito coletivo denota o interesse em investir nas 

relações afetivas futuras, tornando-as significativas. Cubas et al.88 referem-se a essa 

espécie de vínculo, como “laços emocionais exclusivos e resistentes” capazes de 

prodigalizar segurança e renovação como fonte de alegria”.  

Assim, o imaginário de velhice pessoal associada ao bem-estar da vida, 

encontra ressonância no pensamento de Silva et al.89, quando esses autores 

asseguram que: “para se ter um envelhecimento com qualidade, é necessário 

manter uma vida ativa, participativa, produtiva e afetiva, com sua família e na 

sociedade”. 

No que diz respeito à ocorrência de limitações, o decréscimo da cognição foi 

citado como uma possibilidade. 

 

“Provavelmente com algumas limitações físicas, talvez até um 
pouco de limitação mental, ou não, não sei, tem bastante 
docente nosso com 80 anos, que tem tudo preservado” (DSC 3 
est) 

 

De acordo com Morais et al.90, a cognição pode ser definida como o nível de 

funcionamento intelectual constituído pela “percepção, atenção, memória, raciocínio, 

tomada de decisões, solução de problemas e formação de estruturas complexas do 

conhecimento”. Não é fácil distinguir as modificações consideradas normais das 

chamadas patológicas, certas habilidades cognitivas se alteram com o tempo, outras 

não mudam nunca, dentre elas a: “inteligência verbal, atenção básica, habilidade de 

cálculo e a maioria das habilidades de linguagem”. 

Conquanto o sujeito coletivo imagine seu envelhecimento circunscrito a 

algumas limitações, sua fala não apresenta indícios de estereótipos e preconceitos, 

pelo contrário, nota-se que mantém um tom positivo ao longo do discurso e que as 

ideias, em geral, convergem para o desejo de manter-se autônomo na velhice, ou, 

ao menos, capaz administrar a própria vida.  

Observa-se também que o discurso do sujeito coletivo é vazio de conteúdos 

relacionados aos direitos sociais de cidadania ou de referências as políticas públicas 
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voltadas para os idosos. O pretendido envelhecimento bem-sucedido é expresso 

como fruto do desempenho pessoal, um produto resultante da própria 

responsabilidade e esforço, de forma a deixar o papel do Estado fora de cogitação, 

postura que perfila a ideologia neoliberal. 

 

Quadro 4 - Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos docentes e 

coordenadores em resposta ao disparador análogo 2 

DISPARADOR 2 
DURANTE A SUA FORMAÇÂO ACADÊMICA HOUVERAM ABORDAGENS SOBRE O 
ENVELHECIMENTO? 
 

DOCENTES 
 

COORDENADORES 

Escassas e inespecíficas aproximações 
(IC 46) 
 

Poucas e inespecíficas aproximações (IC 
93) 

 
Na minha graduação poucas 
aproximações. Eu tive na graduação de 
medicina, logo no meu segundo ano, foi o 
meu primeiro contato. Talvez um pouco na 
minha residência. Sinceramente não me 
lembro de ter tido nenhuma coisa 
especifica de envelhecimento, se houve, 
não foi significativo. Até então, a geriatria, 
que seria a especialidade dirigida ao 
atendimento das pessoas na fase do 
envelhecimento, ainda era pouco difundida, 
a gente se aprofundou muito em algumas 
questões relacionadas ao metabolismo, 
cinética de medicamentos, mais biológico 
mesmo, não tanto, com esse lado mais, o 
que é o envelhecer pra pessoa. Não me 
lembro de ter tido nada especifico sobre, 
tipo: um tópico, um capitulo, uma disciplina, 
um modulo, que abordasse o 
envelhecimento. Eu tenho certeza que eu 
aprendi, a observar o envelhecimento, 
entender o envelhecimento, com a 
experiência diária na minha área, porque 
também tenho uma gama muito grande de 
cliente idosos. (DSC 46) 

 
Olha, na minha formação, não teve muita 
coisa não, nós tivemos dentro da graduação 
alguma coisa, alguma referência, mas um 
curso especifico, não. Foram algumas 
citações, referências, mas não teve nenhum 
modulo especifico, nenhuma matéria 
especifica. Foi de acordo com o decorrer do 
curso, alguns docentes, comentários, mas 
nada direcionado especificamente para o 
envelhecimento. Muito pouco. Não havia um 
aspecto curricular que chamasse a atenção 
do envelhecimento, porém, entendia-se que 
ao estudar o indivíduo a gente passaria a 
entende-lo desde a infância até o 
envelhecimento total. Então para nós era 
natural trabalhar com o idoso. Não existia, 
acho que não existia nem geriatra ainda. Não 
tinha uma abordagem especifica, especial, 
sobre as particularidades do idoso, se é, que, 
existem muitas particularidades do idoso que 
mereçam uma disciplina especial. Na 
verdade, eu fui formada em num modelo 
muito tradicional, não tinha uma disciplina, a 
gente ia para o estágio, naquela época na 
segunda série e aí, o que a gente via era a 
patologia que aquela pessoa internada tinha. 
Então, por exemplo, tinha um idoso com 
câncer, aí você cuidava daquele idoso, mas 
naquela hospitalização. Não tinha assim: 
vamos olhar para o envelhecimento, vamos 
olhar para esse processo, que é um 
processo que a gente começa lá na criança. 
Já tinha um movimento eu acho, quando eu 



41 
 

fiz a faculdade, de ampliar esse olhar, de já 
começar a olhar para a pessoa, não só para 
a patologia. Existia um movimento, mas a 
fragmentação de disciplinas eu acho que não 
permitia a gente ver, eu acho que enquanto 
estudante a gente não conseguia fazer essa 
amarração.   (DSC 93) 
 

Ausência de abordagem durante a 
formação (IC 47) 

Ausência de abordagens em todo período 
de formação  
(IC 94) 

 
Não houve abordagem na minha 
graduação, tenho plena certeza, na minha 
época não. A esperança de vida no brasil 
era muito baixa, então o envelhecimento 
não era discutido, não era uma coisa muito 
solidificada. Em momento nenhum surgiu 
esse tipo de tema, que é uma coisa mais 
nova, com relação inclusive a metodologia 
atual. Quando a gente via nos estágios um 
paciente envelhecendo, ou envelhecido, a 
gente passava a se preocupar um pouco 
mais. Mas para falar a verdade, a 
abordagem que a gente fazia com ele era a 
mesma abordagem que a gente fazia com 
o adulto. E eu não me lembro de ter tido 
um momento especifico dentro da 
graduação em que a gente tivesse 
discutido sobre o envelhecido ou o idoso. 
(DSC 47) 
 

 
Não, nenhuma, nunca!   
(DSC 94) 

 

Como é possível verificar, escassas ou até mesmo nenhuma aproximação 

com a temática, foram as respostas que consubstanciaram os discursos dos dois 

grupos de participantes (docentes e coordenadores). 

Segundo Maximiano91, docência é uma das funções que mais coleciona 

atribuições, pois “além de ensinar conteúdo da área para a qual foi preparado, o 

professor tem de lidar com outros para os quais não tem nenhuma capacitação”. Na 

maioria das vezes, complementa a autora, [...] o professor depara-se com uma 

realidade diferente daquilo para o que foi formado”. 

Diante do novo desafio, o professor pode lançar mão do conhecimento 

baseado na experiência de sua prática profissional como recurso para o manejo da 

sua realidade, como o representado pela seguinte fala: 
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“Eu tenho certeza que eu aprendi, a observar o 
envelhecimento, entender o envelhecimento, com a experiência 
diária na minha área, porque também tenho uma gama muito 
grande de cliente idosos. ” (DSC 46 - doc) 

 

Meira et al92 mencionam que “questionar a própria atuação não é um 

processo confortável para nenhum profissional e para os professores universitários 

não seria diferente. Mais ainda, reconhecer a necessidade de formação continuada 

específica em questões didáticas pode causar estranhamento à profissionais 

acostumados ao reconhecimento público da excelência na sua formação específica”.   

Por conseguinte, Costa et al93 afirmam que as instituições precisam investir 

em “formação didático-pedagógica” dentro de um paradigma de reflexão, a partir da 

“prática docente”. 

Para Gomes94, é preciso proporcionar aos professores oportunidades de 

participarem de momentos de formação permanente, já que a educação em serviço 

está muito distante do ideal e geralmente não abarca “todos os docentes que atuam” 

e acabam por se tornar pouco impactantes nas “atitudes dos profissionais”. O papel 

das instituições de ensino no que se refere a essas oportunidades será abordado 

mais adiante.  

 
Quadro 5: Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo dos estudantes em resposta 

ao disparador específico 3 

DISPARADOR ESPECÌFICO 3 
VOCÊ GOSTARIA DE ACRESCENTAR ALGO MAIS? 
 

ESTUDANTES 
 

Abordagem oportuna para ser implementada no ensino médico (IC 36) 

 
Eu não tinha parado pra pensar no quanto eu havia aprendido sobre o envelhecimento, o 
quanto esse tema foi abordado apesar de estar previsto, de ser visto ao longo da 
faculdade. A gente acaba não tendo nada especifico em relação a este tema. Eu achei bem 
importante seus objetivos, porque, se você não estudar durante a graduação, depois vai 
ficar muito difícil. Entao eu acho que a gente tem que ter sim, essa preocupação, a 
faculdade tem que, olhar mesmo pra esse processo, pra gente ter uma formação melhor. 
Eu na verdade, pensei nessas coisas agora, essas conclusões que eu cheguei foi agora 
mesmo. Achei bem relevante, porque afinal, todo mundo pretende envelhecer, o idoso hoje 
em breve vai ser uma parcela bem significativa da população. Hoje em dia está 
aumentando a procura por esta área, mas é difícil encontrar pessoas que estão buscando 
estudar a fundo esta área, então eu gostei bastante. A gente precisa ter cada vez mais isso 
abordado na faculdade. Eu acho que é um assunto que está em pauta na sociedade de 
hoje e que é muito importante que dentro do ensino medico a gente tenha outra visão 
sobre isso. Então que haja mais literatura sobre isso, mais pesquisa sobre, pra apontar, 
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olha, tá insuficiente, vocês precisam correr atrás! (DSC 36) 
 

Contemplar o aspecto do envelhecimento do estudante durante a graduação  
(DSC 37) 

 
Eu acho que talvez pudesse abordar o processo de envelhecimento do próprio estudante 
durante a faculdade, porque a diferença é nítida. Assim, você começa a dormir mal sabe, 
começa a se alimentar mal e isso tudo vai trazendo prejuízo para o organismo. É uma 
contradição, porque a gente é profissional de saúde, a gente fala coisas para as pessoas e 
acaba tendo que fazer outras, a gente sabe que está sendo autodestrutivo até, não está 
tendo um envelhecimento saudável. (DSC 37) 
 

Resistências burocráticas  
(IC 38) 

 
Acho que se vocês partirem do princípio de saber que é verdade, que a formação medica 
não está tão preparada e talvez tentar mudar isso, não só na conscientização. Achei legal a 
iniciativa, acho que vai ser uma coisa boa, só a implementação disso na faculdade, que eu 
acho que é um grande desafio, porque você vai encontrar alguma resistência, acredito que 
por questões burocráticas e questão de levantar profissionais capacitados. Talvez tendo 
isso, esse trabalho com dados, seja algo mais palpável para eles aceitarem.  
(DSC 38) 
 

Ênfase no ensino das relações com o idoso  
(IC 39) 

 
Eu acho assim, a medicina em relação ao idoso é uma medicina que eu considero bastante 
bonita. Mas é assim, eu sou bastante paciente, mas calmo, então eu consigo ouvir, porque 
é um paciente que demora mais para conversar. Então eu acho assim, nem todo muito tem 
esse grau de paciência, isso seria uma coisa boa, mas isso também teria que ser ensinado, 
que é uma coisa que você tem que ter paciência. (DSC 39) 
 

Nada a acrescentar  
(IC 40) 

 
[...] o que eu vejo aqui na realidade da gente, é mais isso mesmo. (DSC 40) 

 

A (IC37) apresenta um sujeito coletivo auto reflexivo que, após mencionar 

caracteres de seu estilo de vida como acadêmico de medicina, sugere que a 

temática do envelhecimento do estudante seja inserida no conteúdo programático do 

curso: 

“Eu acho que talvez pudesse abordar o processo de 
envelhecimento do próprio estudante, durante a faculdade, 
porque a diferença e nítida. Você começa a dormir mal sabe, 
começa a se alimentar mal e isso tudo vai trazendo prejuízo 
para o organismo e é uma contradição, porque a gente é 
profissional de saúde” (DSC 37 est) 
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Tavares et al.95 destacam que “a inclusão de conteúdos de Gerontologia 

e/ou Geriatria de forma específica nos currículos dos cursos de graduação da área 

da saúde poderá colaborar na qualificação dos profissionais para assistirem com 

competência o número crescente de idosos e além disso, promover maior 

conscientização dos acadêmicos em relação ao seu próprio processo de 

envelhecer”. 

Partindo do entendimento que o estilo de vida é um determinante do 

envelhecimento saudável, Celich e Spadari96 realizaram um estudo transversal com 

o intuito de conhecer o estilo de vida de 40 estudantes de enfermagem do Alto 

Araguai e identificar as repercussões “sobre sua saúde e o envelhecimento”. Após a 

análise dos dados, ficou constado alto percentual de comportamentos não saudáveis 

e, portanto, fortes indícios de que aqueles jovens necessitavam de orientação e 

motivação no sentido de mudarem os hábitos e adotarem atitudes “pró-ativas em 

relação ao futuro”. 

No estudo transversal, quantitativo e descritivo, desenvolvido no curso de 

Medicina na Universidade Federal do Acre, em 2012, o qual envolveu uma amostra 

de 184 estudantes com o objetivo avaliar a qualidade de sono dos participantes, 

ficou constatado que as demandas acadêmicas da graduação em Medicina tendem 

a alterar e produzir transtornos na qualidade do sono e a “dessincronizar o ciclo 

sono-vigília”. Verificou-se ainda que grande parte dos estudantes que dormia mal 

também relatava excessiva sonolência e mal-estar diurno.97  

Em outro estudo realizado em 2007, cujo objetivo foi comparar a qualidade de 

vida de 370 estudantes do primeiro e último período do curso de Medicina da cidade 

do Recife, foi detectado “um decréscimo significativo do domínio psicológico entre os 

alunos em conclusão do curso médico, quando comparados aos estudantes do início 

do curso”. Alves et al98 relacionaram a hipótese de alteração da qualidade de vida 

dos estudantes com prejuízos psicológicos sofridos durante o período da graduação, 

o que, segundo os autores, resulta em sequelas para a saúde do profissional no 

futuro, razão pela qual constitui-se em temática premente para as áreas de 

educação e saúde.  

A (IC38) traz em seu bojo, um constructo deveras explorado pela literatura 

acadêmica e organizacional: a resistência a mudanças. 
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Em seu artigo: “Resistência à mudança uma revisão crítica”, Hernandez e 

Caldas99 lançam uma indagativa no mínimo intrigante: “se sabemos tanto (sobre 

como preveni-la ou superá-la), porque a resistência à mudança ainda é considerada 

uma das principais barreiras à transformação organizacional bem-sucedida? ”. Após 

examinarem os principais modelos e teorias sobre “resistências as mudanças 

organizacionais”, eles concluíram que as fórmulas prescritas são inaptas, porque os 

“pressupostos” desses modelos foram assumidos como verdadeiros sem terem sido 

adequadamente testados. 

Segundo os autores citados, tais pressupostos têm sido contestados por 

meio de contra pressupostos, que desmantelam a forma tradicional de encarar a 

resistência, como, por exemplo, a ideia de que o desejo por mudança é inato ao ser 

humano e sobrepuja o medo da mudança. 

Quanto à (IC39), o discurso do sujeito coletivo correspondente, traz implícita 

a questão da humanização, com realce para a importância de um ensino voltado 

para a compreensão, empatia e sensibilização do médico em relação ao paciente 

idoso: 

 
“[...] eu acho assim, nem todo muito tem esse grau de 
paciência, isso seria uma coisa boa, mas isso também teria 
que ser ensinado [...]” (DSC 39 est) 

 

Blasco et al100 reportam-se ao paradoxo entre o desenvolvimento técnico da 

Medicina e a relação médico-paciente, ressaltando que tal relação se tornou 

sobremaneira precária à medida que perdeu sua originalidade, deixando de ser 

“uma associação entre dois seres humanos à mera consulta sobre fatos e números, 

como se o paciente fosse um conjunto de órgãos em mau funcionamento, e o 

médico, um mero provedor de tecnologias”. Segundo os autores em questão, a 

formação médica tem apresentado um descompasso entre o treinamento técnico e a 

“postura humanista”, gerando profissionais insuficientes do ponto de vista ético [...]. 

Tratar adequadamente significa mais do que conhecer bem a doença, 

requer, na verdade, o conhecimento global do paciente. Essa aproximação só se 

torna possível, mediante a empatia e o relacionamento profissional que se trava 

entre as partes. Frequentemente, o estudante sente sua impotência frente à doença 

e essas emoções muitas vezes não são trabalhadas. Em alguns casos, não há 

estímulo por parte do professor para que tais sentimentos sejam verbalizados e isso 
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faz com que o estudante se afaste do paciente, ao invés de aproximar-se 

empaticamente. Para entender o sofrimento do paciente, o médico precisa 

compreender primeiro suas próprias emoções e nesse processo, o educador, como 

elemento fundamental na formação, deve observar os momentos em que “angústia, 

medo e fragilidade” afloram, transformando-os em oportunidade de aprendizagem e 

maturidade afetiva. Educar na contemporaneidade requer, portanto, a construção de 

novos paradigmas, que transcendam a transferência de informações ou treinamento 

técnico, significa, portanto, “promover mudanças no ser e fazer de indivíduos”.100 

 

QUADRO 6: Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo de estudantes, docentes 

e coordenadores em resposta ao disparador análogo 4. 

DISPARADOR ANÁLOGO 4 
O QUE O ENVELHECIMENTO SIGNIFICA PARA VOCÊ? 
 

ESTUDANTES 
 

DOCENTES COORDENADORES 

Processo natural da vida 
com ganho de maturidade  
(IC 4) 
 

Processo natural, ambíguo 
e multidimensional, 
marcado por mudanças 
fisiológicas (IC 41) 

Processo natural ligado a 
vida, com perdas 
fisiológicas e ganhos de 
experiência (IC 87) 

 
Envelhecer é passar o 
tempo, além do ganho da 
idade, obvio. Eu acho que é 
um processo difícil, mas é 
um processo natural de 
todos os objetos, todos os 
seres vivos, um processo 
que se for vivido com 
responsabilidade e respeito 
do seu próprio corpo, as 
relações sociais e tudo, é um 
processo bem bacana 
assim, interessante, eu 
acho. Eu entendo como um 
processo da vida. Se não 
morrer de trauma dos 1 aos 
59 anos, acredito que vai 
entrar nos 60, na faixa 
etária, aí que a gente 
considera idoso hoje em dia. 
Envelhecimento significa um 
processo inerente do ser 
humano. É um processo 
natural, a gente tem o início 
da vida, consequentemente 
tem o fim, mas eu acho que 
o principal do 

 
Envelhecimento faz parte da 
fisiologia da vida, é algo 
natural, acho que desde que 
há um nascimento, progride 
para um envelhecimento e a 
gente tem que abordar isso 
de uma forma pratica, não 
dolorosa. Antes de mais 
nada é um processo natural 
da vida, que envolve não só 
o envelhecimento do corpo, 
da parte orgânica, mas 
também da mente, todos os 
fatores sociais que estão 
implicados nisto tudo. Seria 
assim, a diminuição lenta e 
gradual das funções do 
organismo, as células vão 
envelhecendo 
constantemente, dia a dia. 
Daqui dois dias nós não 
seremos a mesma pessoa.  
São quando nossas funções 
motoras já estão debilitadas, 
alguns órgãos do sentido, 
como visão, audição, 
percepção, ficam com 

 
Uma pergunta bem ampla 
né? Envelhecimento no 
caráter biológico, 
envelhecimento no caráter 
social, no caráter emocional, 
envelhecimento, a partir do 
momento que você nasce, 
você já está envelhecendo. 
O envelhecimento é uma 
condição inexorável do ser 
humano, acho que a partir 
até da própria concepção, 
não é? Eu acho que é um 
processo natural da vida, 
assim como você tem a 
criança, o adolescente, o 
jovem, aí você tem a 
questão do envelhecimento. 
Significa um processo 
biológico de desgaste celular 
progressivo, passa por 
transformações na saúde 
física e mental. Com 
limitações físicas, limitações 
cognitivas, que isso pode ou 
não, te dar alguns 
benefícios, algumas perdas 
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envelhecimento mesmo, é 
quanto você ganha de 
maturidade. Se a gente 
muda ao longo da vida, 
ganha maturidade, ganha 
responsabilidade, vai 
desenvolvendo outras 
habilidades, vai ganhando 
habilidades cognitivas, 
ganha mais experiência. Não 
vai ter a energia de antes, só 
que em compensação vai ter 
mais sabedoria, vai 
aproveitar mais o tempo com 
as pessoas. É um processo 
que traz uma grande 
evolução humana, você, 
aprende muita coisa, você 
consegue viver de maneira 
mais fácil, achar os atalhos 
da vida teoricamente. A 
gente nunca está 100 % 
preparado, mas eu acho que 
a cada ano que passa, a 
gente aprende um 
pouquinho mais, e deixa de 
cometer certos erros que a 
gente cometia antes. Eu 
acho que o significado 
principal de envelhecer é 
mesmo atividade. É você 
aprender novas coisas, 
aprender a lidar com as 
situações de maneira 
diferente, vai ter mais 
sabedoria, vai saber falar 
não, para algumas coisas 
que você não gosta de fazer.  
Então eu acho que 
envelhecimento é essa 
possibilidade de você 
crescer pessoalmente e dar 
um ganho para a sociedade 
de alguma forma, ganho de 
vivencia em todos os 
sentidos possíveis.  
(DSC 4) 
 
 
 
 
 
 
 
 

alguma limitação, a 
diminuição da disposição 
para as atividades, são 
mudanças que vão 
acontecendo. A que eu mais 
sinto e que me incomoda 
mais por exemplo é essa 
diluição da memória que vai 
acontecendo. Você vai 
percebendo várias coisas 
que vão ocorrendo, fica mais 
sentimental, mais emotivo. 
Não tenho nada assim de 
constrangimento com 
relação ao envelhecimento, 
pode ser um processo 
extremamente saudável, 
então assim, é muito 
ambíguo. (DSC 41) 

de funções até um limite em 
que ele, culminará com a 
chamada morte, física. 
Então, na verdade é uma 
coisa fisiológica, uma coisa 
inevitável, uma coisa que 
não tem muito como brigar 
contra isso aí. Todos vamos 
passar, a gente tem só que 
aprender a lidar com esse 
tipo de coisa. Então, todo 
início, deve caminhar aí para 
um final que a gente não 
sabe nem como, nem 
quando e principalmente o 
desenrolar deste processo, 
mas é um processo, ligado a 
vida. Eu creio que seja, uma 
razão de futuro e que as 
pessoas, vão evoluindo, não 
só em conhecimento, em 
experiência, mas 
infelizmente em idade. Bem 
resumidamente, é isso aí.  
(DSC 87) 



48 
 

Processo de adaptação  
(IC 5) 

Ganho de maturidade 
experiência, com 
adaptação ao meio (IC 43) 

Processo de 
amadurecimento com 
ganho de experiência e 
mudança de atitudes  
(IC 89) 

 
O que significa para mim? 
Deixa eu pensar, difícil essa 
pergunta do que é o 
envelhecer, tem seus prós e 
contras. É, eu acho que é 
adaptação a palavra. O 
envelhecimento é uma 
mudança de fase, mudança 
fisiológica do organismo, que 
a gente tem que ir se 
adaptando como em tudo na 
vida. Não é simplesmente a 
passagem do tempo, é um 
processo de mudança 
fisiológica, na sua condição 
física, nas suas habilidades, 
questão de memória, 
pensamentos, na sua 
disposição, nas suas 
interações sociais. (DSC 5) 
 
 

 
Você pode pensar no 
amadurecimento e 
crescimento, evolução 
também, cognitiva, evolução 
social. Envelhecer significa 
ter ganho de experiência ao 
longo da vida, do ponto de 
vista assim de 
conhecimento, de cultura. ´É 
aprender a aceitar que errei, 
porque cada erro que eu tive 
na minha vida, nada mais foi 
do que o meu aprendizado 
para o dia seguinte. Então 
tem o lado que a pessoa 
adquiri experiência, você fica 
mais tranquilo, um pouco 
mais sábio. Para mim, é o 
processo de adaptação ao 
meio, ao longo da nossa 
existência. É degradação 
biológica, mas de adaptação 
e evolução, a adaptação 
tanto social, como 
psicológica.  
O envelhecimento para mim 
é uma mudança gradativa de 
experiência, de forma de 
vida. É difícil definir assim, 
precisamente o que é o 
envelhecimento, mas é a 
capacidade de aceitar essas 
mudanças e de se 
posicionar de acordo com a 
sua capacidade física e 
mental, no meio em que 
vivemos. (DSC 43) 
 

 
A primeira coisa é um 
processo de 
amadurecimento, na minha 
opinião quando a gente 
pensa no envelhecimento, a 
gente pensa muito na 
questão do biológico, mas 
eu acho que o 
envelhecimento é todo esse 
processo que as pessoas 
acabam amadurecendo.  
Eu acredito também que 
vem a experiência da nossa 
vivencia, então, conforme a 
gente vai vivendo, a gente 
vai criando as experiências, 
práticas. As vezes alterando, 
mudando um pouquinho o 
pensamento, nossos 
objetivos. Talvez não seja 
um envelhecimento mental, 
mas seja um ganho de 
experiência, os objetivos 
nossos, nossa visão muda 
um pouco, o envelhecimento 
de atitudes, que pra mim é a 
maturidade. (DSC 89) 

  Envelhecimento saudável  
(IC 88) 

   
E eu acho que é assim, hoje 
a gente pensa muito no 
envelhecimento nas 
questões da saúde, de como 
as pessoas vão envelhecer e 
bem, porque não adianta as 
pessoas também viverem 
100 anos e viverem com 
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uma qualidade de vida que 
não é legal, que não é digna. 
Então eu penso que, é 
dessa forma, envelhecer, 
mas, mas ter saúde  
(DSC 88) 
 
 

  Processo contraditório, 
com características 
positivas e negativas  
(IC 92) 

   
Acho que o envelhecimento 
é uma coisa gratificante, 
pelas coisas que a gente vai 
fazendo na vida, e vem um 
reconhecimento, mas ao 
mesmo tempo, é um 
processo de stress, algumas 
incertezas, de adoecimento, 
de problemas financeiros de 
aposentadoria. (DSC 92) 

Mudança de fase (IC 6) 
 

  

 
O que significa pra mim? É 
uma mudança de fase da 
vida. 
É difícil responder, tem 
vários jeitos de você 
encarar. Você pode encarar 
como uma limitação. Como 
muita gente que as vezes a 
gente atende no hospital, 
que tem dificuldade de 
enfrentar e se vende as 
dificuldades. Porque o 
envelhecimento é uma 
mudança de fase, vai sentir 
mais dores, vai sentir mais 
cansaço, dificuldades de 
fazer as coisas do dia a dia, 
vai mudar a rotina, muda 
muitas coisas da rotina 
então eu penso assim, que é 
uma mudança de fase.  
(DSC 6) 
 

  

Condição de limitações e 
declínio (IC 7) 
 

Condição obsoleta, sem 
perspectivas (IC 45) 

 

 
Posso ser sincera? Um 
terror. Eu acho que não é 

 
Mas você pode pensar no 
envelhecimento, naquilo que 
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um processo fácil, porque 
você tem tanto perdas 
cognitivas quanto físicas e 
nem sempre é tido um 
respaldo por parte da 
sociedade para acompanhar 
essas perdas. O 
envelhecimento vai te tirar 
algumas coisas, você talvez 
não vai ter o folego de antes, 
não vai ter a energia de 
antes, tudo começa a 
diminuir a velocidade, do 
que a gente pensa, a força 
física, a força intelectual. É 
obvio que com isso você vê 
a deterioração física, tem 
tudo isso, o aparecimento de 
rugas [...] A gente tem um 
tempo em cima da terra, tem 
um prazo de validade aqui, 
eu acho que é uma coisa 
inevitável, que vai chegar 
logo, eu não consigo ver o 
envelhecimento como uma 
coisa boa agora. Acho que 
todo mundo tem medo de 
envelhecer, eu tenho medo 
de envelhecer sim, meu 
medo é não conseguir fazer 
todas as coisas que eu 
tenho plano de fazer na vida, 
mas acho que todo mundo 
vai ter que passar por isso, a 
palavra que define pra mim é 
medo. Medo de envelhecer. 
(DSC 7) 
 

vai ficando sucateado 
digamos assim, aquilo que 
não vai sendo mexido, que 
vai sendo deixado. 
Envelhecimento é aquele 
indivíduo que parou de 
trabalhar, não tem mais o 
que fazer, não tem mais 
perspectiva, não tem mais 
objetivo, levantar para que? 
Se eu não tenho nada que 
fazer, então o indivíduo é 
envelhecido, certo?  
(DSC 45) 
 

Processo positivo do 
envelhecimento (IC 8) 

  

 
Eu acredito que seja um 
processo positivo, não uma 
coisa negativa, ou que tem 
que ser ruim, eu acho que é 
um privilégio você 
envelhecer, porque quer 
dizer que você passou por 
tudo isso, você enfrentou 
tudo o que a vida te deu e 
você continuou lá, eu vejo 
como uma vitória ser velha. 
Pra mim, é chegar numa 
idade mais avançada, mas 
com saúde, com cognição 
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preservada, é mais do que 
só viver. Acho que chegar 
numa certa idade mais 
avançada, principalmente 
valendo a pena viver.  
(DSC 8) 
 

 Fase terminal da vida  
(IC 42) 

 

  
É uma fase da vida que faz 
parte na nossa história, 
todos nós temos um início, 
um meio e um fim, e o fim é 
chamado de 
envelhecimento.  
(DSC 42) 
 

 

 Uma trajetória de trabalho 
que demanda 
planejamento e atitude 
proativa (IC 44) 

 

  
Quando eu era estudante de 
medicina, eu imaginava que 
com 50, no máximo 60, eu 
estaria bem velha e que já 
deveria estar lá fazendo um 
tricô, um crochê, alguma 
coisa. Então vejo que hoje 
para mim, esse 
envelhecimento significou 
trabalho.  
O envelhecimento é tudo 
que a gente construiu, as 
experiências que você viveu, 
é uma trajetória de sucesso 
da vida. No decorrer desse 
envelhecimento, como 
pessoa, eu estou procurando 
ocupar o meu tempo e a 
minha cabeça. O que me 
chamou a atenção a muitos 
anos atrás, foi que eu li um 
artigo, na revista Claudia, 
que, a gente deve, se 
preparar para o 
envelhecimento, ter, assim, 
alguma situação que você 
fala assim, olha eu vou 
deixar, a minha profissão, 
mas que eu tenha alguma 
coisa a mais para fazer e 
não chegar, ficar lá 
esperando a morte, para 

 



52 
 

falar a verdade. Eu acho que 
isso é o envelhecimento, é 
você estar preparado, para 
essa fase da vida, que você 
continua uma pessoa ativa, 
produtiva, importante na sua 
realização, do agregamento, 
da família, as vezes até 
mesmo do valor econômico 
que o idoso precisa ter numa 
família. É isso, envelhecer é 
estar preparado para chegar 
numa certa idade, que talvez 
o corpo não responda, de 
uma forma física, mas 
responda de uma forma 
intelectual. 
Envelhecer depende da 
pessoa, se ele tem algo que 
fazer, nunca ficará velho. Eu 
sempre digo, desperte essa 
criança que tem dentro de 
você, que você nunca será 
um velho. (DSC 44) 
 

  Trabalho ativo ao longo da 
vida (IC 90) 

   
O envelhecimento, ele é 
uma trajetória de sucesso da 
vida (DSC 44) 

 

. 

A representação do envelhecimento como um processo natural, como ganho 

de maturidade, ou como um processo de adaptação são ideias que apareceram no 

discurso do sujeito coletivo dos três grupos de participantes: estudantes, docentes e 

coordenadores.  

Na (IC 41), o sujeito coletivo dos docentes representa o envelhecimento 

conforme a seguinte descrição:  

 

“[...] parte da fisiologia da vida, é algo natural, acho que desde 
que há um nascimento, progride para um envelhecimento e a 
gente tem que abordar isso de uma forma prática, não 
dolorosa. ” (DSC 41 doc) 
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Por sua vez, a (IC 4) resgata a representação do envelhecimento, elaborada 

pelo sujeito coletivo dos estudantes, como passagem do tempo e transitoriedade da 

vida: 

 

 “Envelhecer é passar o tempo, além do ganho da idade, obvio. 
[...] eu acho que é um processo difícil, mas é um processo 
natural de todos os objetos, todos os seres vivos [...] 
envelhecimento significa um processo inerente do ser humano. 
É um processo natural, a gente tem o início da vida, 
consequentemente tem o fim [...]” (DSC 4 est) 

 

A referida compreensão de envelhecimento encontra-se respaldada na 

literatura médica, uma vez que tal constructo é descrito como um processo biológico, 

que culmina na extinção da vida. O diferencial, no entanto, são as características 

desse processo, enquanto vivenciado pelo homem, “produtor e produto da 

sociedade” e detentor de cultura e da consciência de finitude. A passagem do tempo 

e o ganho cronológico de idade é uma realidade bio-sócio-cultural; cada etapa do 

desenvolvimento tem seus próprios papéis e valores, de modo a influenciar a visão 

que o sujeito desenvolve a respeito de si mesmo e do mundo, atuando como 

“coadjuvantes para a manutenção da estabilidade somática e psíquica, 

indispensáveis para o ser humano cumprir a sua meta, que é ser feliz.”101,102  

No DSC 89, o sujeito coletivo dos coordenadores reconhece a maturidade 

como um dos ganhos do envelhecimento, vinculando esse atributo a outras 

aquisições obtidas ao longo do processo.  

 

“[...] mas eu acho que o envelhecimento é todo esse processo 
que as pessoas acabam amadurecendo”. (DSC 89 coord) 

 

Cada pessoa alcança a maturidade quando adquire consciência das razões 

de sua existência. Saber controlá-las e organizá-las de forma a harmonizar-se 

consigo mesmo e com os outros é uma conquista pessoal, adquirida a partir da 

“mudança de valores da vida”, que se tornam cada vez mais elevados, racionais e 

inteligentes. Com o envelhecimento psíquico, “decresce a vulnerabilidade” pelo 

ganho de sabedoria e pela tolerância com que se passa a encarar os “eventos 

negativos da vida. ” 102 
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Na (IC5) observa-se que o olhar do sujeito coletivo se concentra na 

necessidade de mobilizar estratégias de compensação ou adaptação na gestão das 

mudanças fisiológicas e sociais causadas pelo envelhecimento: 

 

“O que significa pra mim? Deixa eu pensar, difícil essa 
pergunta do que é o envelhecer. Eu acho que é adaptação a 
palavra [...] é um processo de mudanças na sua condição 
física, nas suas habilidades, questão de memória, 
pensamentos, na sua disposição, nas suas interações sociais. 
A gente tem que se adaptar para continuar mantendo alguma 
funcionalidade, alguma produtividade [...]”. (DSC 5  est) 

 

O referido argumento encontra eco em Resende103 para quem o 

“envelhecimento é um processo adaptativo” e sua satisfatória evolução “depende do 

equilíbrio entre as potencialidades e as limitações do indivíduo, por meio do qual 

será permitido que, com diferentes graus de eficácia, ele desenvolva mecanismos 

para lidar com as perdas do processo e se adapte às desvantagens e 

incapacidades”. 

Contrapondo-se às ideias anteriores, o discurso do sujeito coletivo dos 

docentes, representado pela (IC 42), atribui ao envelhecimento o significado de fase 

e de terminalidade ao mencionar que: 

 

“É uma fase da vida que faz parte na nossa história, todos nós 
temos um início, um meio e um fim, e o fim é chamado de 
envelhecimento. ” (DSC 42 doc) 
 

Refutando tal concepção, Silva104 menciona que “envelhecimento e velhice 

consistem em procedimentos distintos, quer dizer, um processo que se apresenta 

como inseparável da condição humana, ou seja, o envelhecer não é apenas um 

momento na vida do indivíduo, ele acontece desde o momento em que viemos ao 

mundo; porém a velhice é o estado do indivíduo com idade avançada que sofreu o 

resultado do processo de envelhecer. ” 
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Na (IC 7), o sujeito coletivo dos estudantes faz uma representação negativa 

do envelhecimento ao mencionar: 

 
“Posso ser sincera? Um terror. Eu acho que não é um processo 
fácil, porque você tem tanto perdas cognitivas quanto físicas e 
nem sempre é tido um respaldo por parte da sociedade para 
acompanhar essas perdas. O envelhecimento vai te tirar 
algumas coisas [...], acho que é uma coisa inevitável, que vai 
chegar logo, eu não consigo ver o envelhecimento como uma 
coisa boa agora”. (DSC 7 est) 

 

O ser humano sempre se preocupou com o envelhecimento [...], as pessoas 

lidam de diferentes formas com a rápida passagem do tempo e o receio de 

envelhecer pode estar associado à sensação de perda do presente, tempo que se 

imagina ser a melhor época da vida105. 

Segundo Passeira106, grande parte dos medos de envelhecer relaciona-se 

“ao modo como a sociedade percebe a velhice”; por outro lado, existe um medo 

inevitável diante da possibilidade de deterioração”. 

 

Quadro 7: Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo de estudantes, docentes e 

coordenadores em resposta ao disparador análogo 5 

DISPARADOR ANÁLOGO 5: 
 
COMO VOCÊ ANALISA A OFERTA DO CONTEÚDO DO ENVELHECIMENTO A PARTIR 
DO CENÀRIO DE ENSINO- APRENDIZAGEM DA FAMEMA? (UPP, APP, LPP e UES) 
  

ESTUDANTES 
 

DOCENTES COORDENADORES 

O conteúdo teórico 
estruturado sobre o 
envelhecimento é 
insuficiente, especialmente 
nos primeiros anos (IC 9) 
 
A abordagem ambulatorial 
sobre o envelhecimento 
poderia ser mais profunda 
(IC 14) 
 

A abordagem não é prevista 
e tem sido trabalhada de 
forma superficial (IC 51) 

 

 
Nossa, antes de você me 
perguntar eu nunca tinha 
parado para pensar nesta 
questão. Eu acho que nos 
primeiros anos, 
principalmente do primeiro 

 
O envelhecimento em si, acho 
que ainda não apareceu para 
mim na unidade, no cenário 
que eu estou. Assim, a gente 
tenta durante os ciclos, 
durante os discursos, a gente 
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ao quarto ano, é bem 
superficial a abordagem que 
a gente tem. Quando a gente 
viu, foi por causa de algum 
caso especifico que envolvia 
pessoa idosa. Eu tive pouco 
contato de estudo teórico 
voltado mesmo pra o 
envelhecimento, foi restrito, 
bem pobre, poderia ser algo 
mais bem explorado.  
A gente tem uma visão um 
pouco mais estruturada, 
mais sensível, em relação as 
crianças por exemplo, mais 
em relação aos idosos não 
tanto assim, é uma coisa que 
a gente não é tão sensível 
para esse assunto, então eu 
acho que merecia um pouco 
mais de atenção sim. 
Nas tutorias a gente teve um 
ou dois casos em quatro 
anos, que eu consigo me 
lembrar. Não acho que é 
muito, eu acho que até os 
próprios conteúdos assim, 
de que vai pesquisar e tal, 
não são tão ricos, também 
não são tão focados.  
Eu já tive um caso de tutoria, 
se eu não me engano, que 
tratava, só que era muito 
focado em biologia, era tipo, 
a morte celular, o processo 
do envelhecimento do DNA, 
essas coisas, não o 
processo tipo, de 
envelhecimento do idoso 
mesmo, a questão do dia a 
dia do idoso.  
Então, eu acho que na 
Famema é um pouco 
precário assim, o estudo do 
idoso em si.  
Eu acho que essa questão 
da abordagem integral do 
paciente idoso, de abordar o 
processo do envelhecimento 
com todas as limitações e 
com todos os âmbitos que 
ele que gera, esta questão é 
pouco abordada nos 
primeiros anos. A gente 
poderia abordar muito mais 

tenta passar um pouco, mas 
assim, em si eu não vejo. O 
currículo, ele favorece esse 
método, ele favorece você 
falar na questão, mas não que 
ele tenha aparecido como uma 
coisa proposta, na minha série 
ele não apareceu. 
O envelhecimento tem uma 
gama enorme de 
desdobramentos, os cuidados 
paliativos, mas eu acho que 
evidentemente esse tema, 
envelhecimento, eu acho que 
nem é abordado, assim, dessa 
forma mais especifica. Eu 
acho que é uma coisa meio, o 
paciente tem tantos anos, tem 
seus problemas relativos a 
idade, agora o processo do 
envelhecimento, eu acho que 
não é abordado. 
Eu sei por relato deles que 
tem alguns aspectos de 
envelhecimento no primeiro 
ano, mas eles não têm um 
estudo longitudinal sobre o 
envelhecimento. A gente vai 
até a adolescência, já teve lá o 
caso de um idoso que os 
filhos, o idoso reclamando que 
os filhos, não visita. Então a 
gente já trabalhou também em 
alguns momentos, em alguns 
problemas a questão do idoso, 
mas não é o foco da primeira 
serie entendeu? Na terceira 
série a gente tem uma unidade 
que são ciclos da vida e acho 
que lá deve ter, mas eu 
também não sei o quanto isso 
é explorado na segunda. Eu 
sei que é algo muito mais leve, 
não é tão profundo e fica as 
vezes centrado a alguns 
sistemas. Eu sei que tem 
assim, nos problemas das 
tutorias, mas eu via como uma 
coisa curricular normal, não 
pensava, não sei te dizer, se 
isso é só da Famema, ou se 
outras faculdades não 
contemplam esse aspecto.  
(DSC 51) 
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durante o currículo da 
faculdade, uma teoria 
curricular com aula sobre o 
assunto seria muito bom. 
Nas unidades teóricas a 
gente teve algum contato no 
quarto ano, que poderia ter 
sido maior. (DSC 9) 
 
 
A gente passa na geriatria 
que é um local que poderia 
ser muito bem abordado, a 
gente teve também só agora 
no sexto ano alguma coisa, 
poderia ser um contato 
maior. O ambulatório 
bastante extenso, as vezes 
pouco produtivo também, 
assim, tipo, mostra mais 
aqui, os testes tal, ou mostra 
mais o jeito de lidar com o 
idoso e tal e ao mesmo 
tempo que é um ambulatório 
bastante enriquecedor, 
porque como você sai 
praticamente do zero, 
qualquer coisa que você 
aprende ali já parece 
bastante coisa. (DSC 14) 
 

 
 
 

O currículo e a metodologia 
do curso não preenchem a 
expectativa (IC50) 

 

  
A metodologia de ensino 
adotada na Famema não 
brinda especificamente áreas 
da medicina, ela faz um pururê 
e vai analisando a patologia, 
baseado em evidências e em 
problemas. Então vai buscar 
quando da dúvida, o 
esclarecimento em outras 
disciplinas. Particularmente, 
eu acho o método 
maravilhoso, mas para isso, 
nós teríamos que ter uma 
educação dirigida desde o 
início do nosso currículo, na 
hora, quando nós entrássemos 
na escola, para aprendermos 
as nossas primeiras lições, já 
fossemos dirigidos para este 
tipo de ensino e não serem 
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pegos de surpresa como são 
aqui e acabam se frustrando 
porque não conseguem 
acompanhar de maneira 
adequada aquilo que lhes é 
proposto. O nível de angustia 
dos nossos alunos, acredito 
que seja muito maior do que 
num método tradicional. Eu 
achava que o currículo como 
era antigamente, com aula 
magistral, não era o ideal, só 
que o currículo baseado na 
aprendizagem em problemas 
também não satisfaz. Existem 
certas matérias, que não 
adianta, tem que continuar 
sendo no modelo antigo. 
Anatomia, histologia, 
patologia, tem que continuar 
sendo no modelo antigo, não 
adianta essa inovação feita 
com PBL, ela deixa muito a 
desejar em muitos aspectos. 
Talvez eles aprofundam muito 
num sentido, mas na vertical, 
não na horizontal, na 
horizontal fica devendo.   
(DSC 50) 
 
 

  A abordagem é 
inespecífica, não 
sistematizada e 
fragmentada ao longo do 
curso (IC 96) 
 

   
Como a gente trabalha 
com famílias, não está 
descrito também lá no 
nosso caderno, vamos 
trabalhar com o 
envelhecimento. Não tem 
descrito, porque lá tem 
assim, a gente vai 
trabalhar, com ciclos de 
vida, então é para a gente 
trabalhar com criança, 
com gestante, com 
mulher, com idoso, com 
homem. Quando a gente 
iniciou o PBL, que as 
disciplinas ficaram um 
pouco sem estarem 



59 
 

reunidas num 
departamento, isso ficou 
um pouco pulverizado, 
durante, todas as 
unidades educacionais 
que nós temos, nas 
práticas e na estruturada, 
na teoria, em que vê o 
aspecto mais teórico. Eu 
não vejo isso aqui dentro 
de uma forma sistemática 
ou que o conteúdo esteja 
claro. Por exemplo, eu 
acho que na UPP é o 
ambiente onde a gente 
consegue, fazer essas 
discussões, só que acho 
que por ser na UPP, a 
gente também não 
sistematiza, não garante 
que todos os estudantes 
façam isso. O que eu vejo, 
algumas situações assim, 
pontuais de 
envelhecimento em 
problemas que talvez 
gerem situações 
desconfortantes. Então, 
por exemplo, trabalhar, 
mas minimamente, na 
sexualidade, alterações 
fisiológicas que podem 
acontecer como 
incontinência urinaria, mas 
eu não vejo o processo de 
envelhecer sendo 
trabalhado em nenhum 
momento. (DSC 96) 
 

 A ênfase no envelhecimento 
nos diversos cenários de 
ensino aprendizagem, está 
vinculada ao papel do 
professor (IC 52) 
 

O papel do docente na 
problematização da 
temática  
(IC 98) 

  
Eu acho assim, se não for do 
questionamento do aluno na 
fase de formulação das 
hipóteses, da tempestade de 
ideias, se ele não pensar, eu 
acho que não vai ter. Muitas 
vezes o docente que está 
coordenando o caso clinico 
acaba passando pelo 

 
Mas acho que assim, o 
papel do professor neste 
momento quanto o 
estudante vai lá no 
domicilio, quando ele 
encontra o idoso, quando 
ele coleta, então vai olhar 
para as necessidades 
deste idoso, as vezes é 
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envelhecimento, acaba 
lembrando da fratura de colo 
de fêmur, acaba lembrando do 
AVC, do enfarto e acaba 
esquecendo da doença 
envelhecimento, não digo uma 
doença, porque eu acho que 
não deve ser uma doença, 
porque se não, é uma doença 
que todo mundo vai ter.  
(DSC 52) 
 

risco de queda pela 
organização das casas, 
idoso gosta de tapete. 
O papel do professor para 
problematizar tudo isso 
que eles estão vendo é 
fundamental, porque ele 
pode ir lá e não enxergar 
que o idoso vai cair no 
tapete, porque eles são 
jovens, 18, 19 anos.  
(DSC 98) 
 
 

 Falta visão global do 
currículo (IC 54) 
 

O docente não tem visão 
global do currículo  
(IC 100) 
 

  
No currículo da graduação 
básica eu não tinha 
conhecimento até agora, 
talvez seja falha minha. Eu 
nem sei se é trabalhado, na 
minha visão, eu acho que não 
é, entendeu? Especificamente 
trabalhado. Talvez seja falha 
minha, mas eu não sei se tem 
nos problemas das tutorias, 
não sei até que ponto 
consegue abarcar todos os 
aspectos necessários para 
você pensar no 
envelhecimento. 
Eu não tenho uma leitura 
completa do nosso currículo, 
conheço pouca coisa do 
currículo, um pouco da terceira 
série, onde esses conteúdos, 
são apresentados, também na 
primeira serie, onde existem 
alguns casos de pessoas 
idosas e começa-se a pelo 
menos a apresentar distinção 
entre o envelhecimento 
saudável e patológico, mas, eu 
não consigo te dizer do 
currículo como um todo. 
(DSC 54) 
 

 
É assim, eu não consigo 
falar como um todo, 
porque eu acho que 
talvez, não só eu, mas a 
gente não tenha uma 
visão deste todo, dessa 
progressão de primeiro ao 
sexto ano de medicina ou 
até o quarto da 
enfermagem. Nós temos 
várias abordagens sobre o 
envelhecimento, agora o 
duro para mim é te 
responder assim na 
pratica, dos outros anos. 
Eu não tenho um 
conhecimento mais 
profundo de como isso é 
tratado nos quatros 
primeiros anos do curso, 
mas pelo pouco que eu 
tenho percebido, existe um 
cuidado maior, uma 
atenção, uma 
preocupação maior do que 
se existia, quando por 
exemplo era o método 
tradicional de ensino. Eu 
não sei se o pessoal, tem 
aproveitado esse tipo de 
currículo, o que está 
acontecendo dentro da 
escola, com o que você 
está referindo. (DSC 100) 
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 Demasiada ênfase 
biologicista, falta visão inter 
e multidisciplinar  IC 55) 
 

 
 

  
Olha, eu acho que ele tem 
sido trabalhado e o que tem 
sido, talvez seja 
biologicamente. Eu acho que 
falta a multi, a 
intersetoriariedade, a visão 
multidisciplinar. Por exemplo: 
teve um problema na unidade 
da tutoria tal, sistematizada. 
Era um casal de idosos, que 
os filhos já não estavam 
ligando, e o senhor teve um 
agravamento e fez uma ulcera 
de pressão, a senhora 
também tinha lá seus 70 e 
tantos anos, tinha suas 
limitações. Aí eu discuti, 
chama o conselho do idoso 
para ajudar, chama o CRAS, 
certo? Não acharam nada 
interessante. Ninguém sabe o 
que é um conselho do idoso. 
O CRAS, o papel do CRAS. 
Depois teve um outro 
problema que eu sugeri que 
fosse estudado o estatuto do 
idoso, mandei o estatuto 
comentado no ponto de vista 
da bioética inclusive. Eu tenho 
alunos que fazem esses 
problemas, daí eu: _ o estatuto 
do idoso vocês já sabem? 
Crente que a minha sugestão 
tinha sido acatada, não foi.  _ 
_. Não, nós não estudamos. Aí 
eu fui falar com a professora, 
poxa, mas não estudaram o 
estatuto do idoso? _. Ah, não 
deu para encaixar... Entao 
existe uma dificuldade, porque 
o idoso, não adianta querer 
pensar nele biologicamente ou 
você olha o idoso com 
integralidade e com olhares de 
outros setores, porque se não, 
é um pacote que você leva 
daqui para lá, traz para o 
hospital, trata, devolve aquele 
pacotinho para casa. 
Se eu olhar pelo currículo da 
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FAMEMA, apesar de toda a 
filosofia institucional de 
trabalhar com o bio, com o 
psico e o social, eu acho que 
deixa muito a desejar, acho 
que o currículo não consegue 
chegar nessa parte que eu 
chamo, abordagem social do 
indivíduo, eu tenho plena 
certeza do que eu estou 
falando, porque a gente 
percebe no dia a dia uma 
dificuldade de qualquer interno 
do quinto e do sexto ano.  
(DSC 55) 
 
 

 O programa dos últimos 
anos não contempla a 
psiquiatria demencial  
(DSC 56) 

 

  
Nós não temos na psiquiatria a 
participação dos alunos, nem 
do quinto, nem do sexto ano, 
nada que se refira a psiquiatria 
demencial. Só os residentes 
que tem no ambulatório de 
demência, que a gente fala 
que é referente a pessoas 
mais idosas na maioria. Entao, 
eu acho que precisaria ser 
visto na pratica, no internato, 
residência, ser um pouco mais 
incrementado. (DSC 56) 
 

 

Abordagem das UPPs 1 e 
2, focadas na 
acessibilidade do idoso e 
não do processo do 
envelhecimento  
(IC 10) 

  

 
A gente teve um certo 
contato com os pacientes, 
com os idosos durante a 
UPP 1 e 2, quando a gente 
fazia as visitas domiciliares. 
A maioria do pessoal tem 
sempre algum idoso, que 
daria pra estar abordando 
alguns conceitos básicos. A 
oferta de pessoas no 
processo de envelhecimento, 
de pacientes, nosso, é muito 
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rica, só que a gente não tem 
muito foco de estudo nisso, a 
gente acabava abrindo 
questões disso, mas não 
totalmente voltadas para o 
envelhecimento, forma de 
envelhecer e como tratar 
isso, a gente não abordava 
tanto as patologias, mas 
como lidar, como fazer uma 
acessibilidade maior. Nos 
primeiros anos, 
principalmente na UPP, na 
pratica, a gente tinha um 
trabalho muito mais 
psicossocial vamos dizer do 
que uma abordagem medica 
ou clinica sobre o paciente, 
acho que as vezes esse até 
é o intuito. A gente trabalha 
sob outras necessidades de 
saúde, que não são 
necessariamente as do 
envelhecimento assim, 
entendeu? (DSC 10) 
 
 

O contato com a temática 
se dá ao acaso, uma vez 
que depende do tipo de 
família contemplada pelo 
aluno (IC 11) 

  

 
Como na FAMEMA, a gente 
não tem matéria, a gente 
não tem aula, então a gente 
vai muito daquilo que me 
aproximou no estágio. 
Dependia muito das famílias 
que a gente tinha. No 
primeiro e segundo ano, nas 
UPPs, se você não tiver uma 
família que tem idoso, você 
acaba não vendo. Mas como 
a maioria das famílias tem 
idoso, a maioria das pessoas 
veem, então, depende muito 
dos casos que você pega. 
Tem grupo que vê mais 
casos relativos algumas 
doenças, outros não, então, 
depende um pouco do 
acaso. (DSC 11) 
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Oportunidades eficazes de 
experiência ambulatorial  
(IC 12) 

  

 
A gente no quinto e no sexto 
ano, passa em ambulatório 
de geriatria. Eu acho que o 
maior contato mesmo é nos 
ambulatórios do sexto ano, 
que dá pra gente fechar bem 
o conhecimento, assim, de 
todos os aspectos da 
geriatria, do envelhecer. A 
gente viu mais a importância 
do envelhecer, de como 
aplicar os testes, de como é 
diferente para o idoso 
mesmo, o processo do 
envelhecer, o processo das 
doenças psiquiátricas, fazia 
o atendimento do paciente 
como no ambulatório normal 
e discutia com o professor 
sobre as necessidades de 
saúde que aquele paciente 
tinha; otimizava medicações, 
dava mais conselhos, bolava 
ideia pra melhorar a 
qualidade de vida do 
paciente. Nos ambulatórios a 
gente pega todas as faixas 
etárias, tinha bastante 
paciente idoso nas 
internações, bastante 
contato com a família deles, 
então acho que deu pra ver 
bastante a dinâmica dessa 
faixa etária. Acho que como 
a gente passa em 
ambulatório, em hospital, a 
gente acaba tendo muito 
contato com idosos, mas 
fora isso, não acho que a 
gente tem muito espaço pra 
isso não. (DSC 12) 
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Adequada abordagem 
sobre o envelhecimento 
durante a graduação   
(IC 13) 

O currículo atual aborda 
adequadamente a temática, 
especialmente nas primeiras 
séries  
(IC 53) 

O currículo atual 
proporciona apropriada 
visão sobre o 
envelhecimento 
especialmente nas 
primeiras series (IC 99) 

 
Na minha visão eu acho que 
a gente vê bastante 
comparado com as outras 
faculdades. Todos os 
cenários que nós vivemos é, 
UPP 1 e 2 que a gente 
passa, em unidades de 
saúde da família fazendo 
visita domiciliaria, a gente 
consegue ter uma visão já, 
um pouco mais global do 
paciente desde o começo. 
Eu tive um facilitador muito 
bom que no primeiro e 
segundo ano, a gente 
discutia bastante essa 
questão do envelhecimento 
fisiológico, o normal.  Mas 
era mais busca ativa mesmo, 
ele excitava a pesquisa, 
excitava a discussão do 
tema, a gente ia atrás das 
dúvidas que iam surgindo, o 
que era normal. 
Eu tive a oportunidade de 
cair numa unidade de saúde 
onde a população idosa era 
bastante prevalente, então 
eu tive contato com todos os 
problemas de saúde que são 
inerentes a esta faixa etária, 
também estilo de vida, pude 
trabalhar com a condição 
social deles, toda essa parte 
de escolaridade, de contexto 
familiar, social da população 
idosa, desde o primeiro ano. 
Nos casos de tutoria a gente 
tem problemas que abordam 
isso durante a graduação. 
Acho que mais de um, acho 
que mais de dois até.  
Também aparece muito em 
LPP, que é laboratório, 
também, teve simulação com 
idosos, depois no terceiro e 
quarto ano a gente começa a 
entrar nos hospitais e no 

 
Eu tenho sentido que hoje 
existe uma preocupação maior 
neste aspecto, eu percebo que 
as pessoas estão mais 
mobilizadas para estar tendo 
essa abordagem, tendo esse 
olhar para o envelhecimento, 
estão assim, acrescentando 
mais disciplinas, mas textos ou 
mais oportunidades. Na 
Famema nós temos dado esta 
importância, já está inserido 
no processo de aprendizado e 
ensino, o envelhecimento. 
Durante o currículo tradicional 
eu não sentia tanto trabalho 
em relação ao 
envelhecimento, a partir do 
momento que começou este 
novo currículo, aí sim, nas 
problematizações mesmo, a 
gente vê esta questão do 
envelhecimento. Tanto que 
são jogados vários problemas 
em relação a jovens, a idoso, 
a idade ativa e durante a 
evolução do problema, tem 
essa visão do aluno, da 
questão do envelhecimento 
conforme as patologias. A 
gente considera muito a 
vivencia, o estilo de vida da 
pessoa, o processo do 
envelhecimento, a gente vai 
desde a criança a fase adulta, 
envelhecimento, ele é 
abordado bastante. Eu acho 
que o primeiro ano tem essa 
possibilidade de abrir 
questões, conversar, mesmo 
sem um aprofundamento 
muito grande, porque eles 
estão no primeiro ano. Eles 
têm tutoria também, acaba 
profundando aqui, 
aprofundando ali, sempre um 
dá embasamento para o outro, 
que é a sistematizada com a 

 
Desde 97 com a mudança 
curricular, o 
envelhecimento e a 
geriatria, tem estado 
presente no currículo, 
então é dado uma 
atenção, assim como é 
dado na mesma proporção 
do que criança, adulto, 
porque entra no adulto, 
não tem só uma saúde do 
idoso. Ele é abordado sim, 
bastante, a gente acredita, 
porque a gente tem o ciclo 
mesmo da vida, a gente 
vai desde o nascimento ao 
envelhecimento, eu acho 
que a primeira série traz 
isso na sistematizada. 
Agora, na prática 
profissional a gente 
vivencia muito, por 
exemplo a gente faz visita 
domiciliar e quanto a gente 
faz essas visitas, que é 
que a gente busca? Que o 
estudante acompanhe 
uma criança, acompanhe 
um idoso e acompanhe 
um adulto para ele seguir 
as fases da vida 
Nosso currículo, você 
sabe, tem basicamente 
duas frentes, três, a partir 
da segunda, eu estou 
falando da Unidade 
Educacional 
Sistematizada, da Unidade 
de Pratica Profissional e a 
partir da segunda série da 
Unidade Eletiva. Na 
primeira série, a gente tem 
problemas que abordam a 
questão do idoso, aonde 
se trabalha o calendário 
vacinal, questão de 
direitos sociais desde o 
primeiro ano. Hoje com a 
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quinto e sexto, a gente 
começa o internato, daí a 
gente começa a fazer os 
plantões acadêmicos. A 
gente vai tendo experiência 
e vai sabendo lidar melhor 
com as coisas, a gente 
acaba abordando bem esta 
questão e tendo bastante 
contato ao longo da 
faculdade, quando a gente 
vai tendo as diversas, é, 
aproximações, ou seja, vai 
envelhecendo. 
Eu acho assim, como aluno 
a gente sai bem, a gente 
consegue ter uma visão boa 
sim, de como você avaliar o 
envelhecimento, não assim, 
tratar do envelhecimento, eu 
estou satisfeito assim, pra 
entender o processo da 
história natural das doenças. 
(DSC 13) 

UPP, que é a Unidade de 
Pratica Profissional. Eles são 
orientados a buscar as 
necessidades de saúde, na 
sequência vai para uma 
condição que aborda ciclo de 
vida, o estudante tem a 
presença de vários problemas 
que abordam desde a fase 
uterina, até o envelhecimento, 
então vai ficando mais claro, 
quais são as demandas e o 
que influencia, até chegar um 
envelhecimento saudável e 
também de amparar os 
recursos, de utilizar vários 
setores, de utilizar várias 
abordagens, é isso. Eu acho 
que do primeiro ao quarto ano, 
todas as fases do 
desenvolvimento são bem 
abordadas, teoricamente. O 
aluno, ele vem com uma certa 
visão disso, daí a nossa 
enfermaria hoje em dia é 
vamos dizer assim, 80, 70% é 
idoso, então é claro, eles têm 
a formação porque eles 
tiveram durante o curso, 
contato com geriatra, tiveram 
ambulatórios, eles puderam 
provavelmente naqueles 
problemas que eles 
desenvolvem pelo PBL, 
tiveram alguma discussão 
sobre o envelhecimento, então 
eles já chegam com uma 
formação, porque eles tiveram 
alguma oportunidade.  
(DSC 53) 
 

nova estruturação do 
nosso currículo aqui, tanto 
os alunos da medicina 
quanto da enfermagem já 
trabalham em atividades 
no campo, que são nas 
unidades de atenção 
primaria e lá é contato 
total com esse tipo de 
paciente, vamos dizer 
assim, com essa realidade 
sobre o envelhecimento. 
Na segunda série: o 
envelhecimento fisiológico 
de determinados órgãos e 
parte dos sistemas. Já na 
terceira série até onde eu 
saiba, a organização dela 
é: o ciclo de vida. Na 
terceira série em especial, 
eles veem inicialmente 
teorias de envelhecimento, 
reprodutivo no primeiro 
momento e depois eles 
vão tendo outras 
situações, por exemplo, 
processos demenciais, 
processos degenerativos, 
como por exemplo: 
Parkinson Então as 
situações “problema”, que 
a gente trabalha, elas são 
ricas para deflagrar 
discussões sobre o 
envelhecimento, não só do 
prisma biológico, mas 
também psicológico e 
social. Quarta série eu não 
saberia te dizer. No 
internato a gente tem a 
clínica medica e dentro da 
clínica medica a gente tem 
a geriatria e o eletivo vai 
ficar por conta de cada 
aluno buscar ou não essa 
área de conhecimento. 
(DSC 99) 

 Mudanças na atenção ao 
idoso, no processo de 
envelhecimento no contexto 
da atenção à saúde (IC 57) 

 

  
Tem mudado um pouco a 
atenção ao envelhecimento 
nestes últimos anos. Eu 
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observo também que o 
tratamento, a atenção, a 
relação médico - paciente, 
medico enfermagem, médico e 
outras áreas da saúde, 
enfermagem-paciente e outras 
áreas da saúde em relação ao 
paciente idoso, modificou 
muito, mesmo até o modo de 
se tratar essas pessoas, o 
modo de conversar, de 
aprender a chamar o idoso 
pelo seu nome. Isso já 
significa uma atenção a mais 
ao idoso. E eu tenho 
observado também até 
estudos, avaliações de 
paramédicos também que 
trabalham com idosos, qual 
que é a postura com o idoso, 
não sei se é isso que você 
está perguntando. (DSC 57) 

Abordagem ambulatorial 
sobre o envelhecimento 
poderia ser mais profunda 
(DSC 14) 

  

 
A gente passa na geriatria 
que é um local que poderia 
ser muito bem abordado, a 
gente teve também só agora 
no sexto ano alguma coisa, 
poderia ser um contato 
maior. O ambulatório 
bastante extenso, as vezes 
pouco produtivo também, 
assim tipo, mostra mais aqui, 
os testes tal, ou mostra mais 
o jeito de lidar com o idoso e 
tal e ao mesmo tempo que é 
um ambulatório bastante 
enriquecedor, porque como 
você sai praticamente do 
zero, qualquer coisa que 
você aprende ali já parece 
bastante coisa. (DSC 14) 
 
 

  

A LPP contempla pouco o 
envelhecimento (IC 15) 

  

 
A LPP que é apenas a 
avaliação ali de um teatrinho 
que a gente faz o 
atendimento e não tem 
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nenhum, não tem muitos 
casos que abordam o 
envelhecimento, geralmente 
são pessoas até 50 anos, é 
difícil a gente pegar mais 
idosos. A maioria dos casos, 
aborda o paciente jovem 
mesmo, quadros de 
doenças, casos, quadros 
biomédicos sabe, não muito 
biopsicossociais, acho que é 
isso. (DSC 15) 
 
 

A abordagem psicossocial 
do envelhecimento não é 
efetiva (IC 16) 

  

 
A Famema divulga que faz 
uma política biopsicossocial, 
mas é só política mesmo 
sabe, a UPP a gente faz 
majoritariamente com 
médicos e enfermeiros, não 
tem participação nenhuma 
de psicólogos. 
Curricularmente, a discussão 
sobre o processo do 
envelhecimento em termos 
sociais, psicológicos, eu 
acho que ainda é muito 
deficitária, assim, fica uma 
discussão mais de senso 
comum, o que cada um 
acha, mas não uma coisa 
mais sistematizada sobre o 
assunto, que eu acho que é 
uma coisa muito necessária, 
porque a sociedade está 
ficando cada vez mais velha.  
(DSC 16) 
 

  

Tratar o paciente idoso é 
competência a ser 
adquirida na residência    
(IC 17) 

  

 
O envelhecimento, envolve 
muita coisa, geralmente o 
paciente que está idoso, tem 
a pressão alta, já tem 
diabetes, pode ter algum 
problema de depressão, 
alguma coisa nesse sentido 
e tudo isso é o próprio 
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geriatra que vai ver. Entao, 
talvez isso falte, experiência 
da gente saber, mas para 
isso tem a residência.  
(DSC 17) 

 
 
QUADRO 8: Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo de estudantes, docentes 

e coordenadores em resposta ao disparador análogo 6. 

DISPARADOR ANÁLOGO 6  
 
DE ACORDO COM A SUA PERCEPÇÃO, FALE SOBRE OS DESAFIOS PARA A 
ABORDAGEM DO ENVELHECIMENTO DURANTE A FORMAÇÃO DO ESTUDANTE.  
 

ESTUDANTES 
 

DOCENTES COORDENADORES 

Falta visão longitudinal da 
saúde do idoso  
(IC 19) 
 
 

Implementar o currículo 
com abordagem 
longitudinal, que 
contemple as diferentes 
dimensões do 
envelhecimento (IC 63) 

Abordagem longitudinal 
do envelhecimento  
(IC 108) 

 
[...]Eu acho que falta a gente 
pensar assim, vamos dizer, 
em longo prazo sobre tudo, 
isso. Como que o idoso, bom 
ele chegou hoje assim, como 
que a gente vai fazer, o que 
a gente espera que 
aconteça, ou, ele está assim 
hoje, mas provavelmente 
antes dele chegar aqui hoje, 
ele passou por essa e essa 
etapa. Muitas vezes a gente 
vê só uma fotografia do que 
acontece e não o filme 
completo, entendeu?  
(DSC 19) 
 
 

 
Em relação a este 
aperfeiçoamento do currículo 
em abordagem do idoso, eu 
acho que poderia ser um 
pouco mais extensivo. Ainda 
tem forma de ampliar a 
avaliação da questão do ser 
idoso ou não idoso, de 
qualidade de vida do idoso 
ou não idoso na questão 
curricular. O desafio, talvez é 
abordar um pouquinho mais, 
de um modo mais completo, 
não só visando a parte 
biológica, acho que deveria 
ser proposto o 
envelhecimento, como um 
estudo longitudinal ao longo 
da, da faculdade. (DSC 63) 
 
 

 
Eu acho que assim, a gente 
tem que trabalhar esse 
tema, mas que seja visto de 
uma maneira crescente. O 
que você trabalha no 
primeiro ano, no segundo 
no terceiro, até chegar sei lá 
no internato do ambulatório 
de geriatria. (DSC 108) 

 Desenvolver visão 
globalizada do currículo  
(IC 59) 

Olhar o currículo de forma 
globalizada (IC102) 
 

  
Olha eu acho que uma 
dificuldade que nós temos no 
currículo Famema é você 
conseguir enxergar esse 
currículo como um todo. Eu 

 
Eu acho que a abordagem 
precisa começar neste 
entendimento de que o 
envelhecimento não 
começa quando a pessoa 
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acho que aí a gente esbarra. 
Os docentes que 
acompanham esses alunos, 
eles conhecem o que está 
sendo abordado? Todos têm 
o conhecimento do que está 
sendo trabalhado? E isso é 
contínuo? Entao, o que eu 
percebo? Que muitas vezes 
as series, desenvolvem, mas 
são meio que caixinhas 
fechadas, eu não consigo 
enxergar no nosso currículo 
esse continuo de 
aprofundamento desse 
conhecimento, eu acho que 
isso fica muito solto e cada 
serie trabalha de uma forma 
e organiza os casos de uma 
forma, que muitas vezes não 
dá essa sequência lógica. 
Então ter essa visão global 
mais abrangente, acho que é 
bem desafiador mesmo, acho 
que é bem inovador, apesar 
quantos anos nós estarmos 
aí com esse método 
implantado. (DSC 59) 
 

faz sessenta anos. Ele é 
anterior. Entao se a gente 
conseguir, pensar num 
currículo que olhe dessa 
maneira mais ampliada, 
desde todos os ciclos de 
vida mesmo, e olhando lá 
na frente, a população vai 
envelhecer, o que é a gente 
quer?  O desafio é olhar 
para o currículo como um 
todo da primeira a sexta 
série, é um desafio porque a 
gente não está 
conseguindo. Você tem uma 
aproximação por exemplo, 
de calendário vacinal aqui, 
uma aproximação de uma 
doença que é característica 
da senilidade ali, mas a 
gente não consegue ter 
essa visão geral do nosso 
currículo, para poder falar 
olha, mesmo que em 
diferentes momentos, nós 
estamos trabalhando o que 
é necessário em relação a 
formação do médico 
generalista, em relação ao 
envelhecimento. Eu não 
saberia hoje ter essa visão 
ao longo do currículo todo.  
(DSC 102) 
 
 

 Não tenho pensado no 
assunto (IC 70) 

Não tenho conhecimento  
(IC 105) 

  
Não tenho pensado nisso né, 
ou talvez me atentado mais a 
importância disso para o 
currículo da FAMEMA  
(DSC 70) 
 

 
Atualmente, precisaria ver 
na disciplina de geriatria 
propriamente, se existe 
algum desafio mais 
concreto, mais pontual e 
mais especifico que eu, não 
tenha conhecimento, 
entendeu? (DSC 105) 
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  A metodologia contempla 
satisfatoriamente a 
abordagem do 
envelhecimento (IC 103) 

   
Nós temos o internato, daí 
eles, os alunos, tem, 
bastante vivencia, no 
sentido de estar atendendo, 
de estar se aproximando 
dessa, dessa população. E 
nos ambulatórios como um 
todo, eles passam por todo 
complexo de assistência, 
então certamente eles têm 
bastante oportunidade de 
vivencia-los. Então eu acho 
que o desafio é esse, ter na 
instituição boa vontade de 
instituir isso no, programa, 
porque no currículo já está, 
não é? Eu acho que aqui 
não, aqui existem casos de 
idosos, nós não temos uma 
disciplina de geriatria que 
atua, nós temos a disciplina 
lá no hospital, que tem o 
ambulatório, que tem os 
seus geriatras que atendem 
os velhinhos. Os estudantes 
participam desta atividade, 
assim como eu disse. E nas 
estruturadas eles têm casos 
que abordam as questões 
especificas do 
envelhecimento, não sei te 
dizer o conteúdo em si, que 
patologias, que aspectos 
psicológicos que entram, 
não sei, nos problemas 
sociais do idoso, mas eu sei 
que entra, faz parte, não só 
das últimas series, acho que 
vem desde o primeiro, 
segundo e terceiro ano 
(DSC 103) 
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  Carência de abordagem 
clara e sistemática  
(IC 104) 

   
A maior dificuldade hoje, é a 
gente ter uma clareza 
destas aproximações e ter 
uma sistematizarmos disso 
melhor. Eu acho primeiro 
que precisa sistematizar 
todo o ciclo de vida. A gente 
conversa muito sobre a 
criança e o adulto, mas tem 
uma fase importantíssima 
ali que é o adolescente, que 
a gente também não fala 
sobre ele, que é a questão 
do jovem, que a gente não 
fala sobre ela, a gente pula 
para o adulto e ali a gente 
para. Então, eu acho que o 
grande desafio é a 
sistematização. Na UPP 
existe essa questão, mas 
não de forma sistemática.  
Então por exemplo, se o 
professor tiver um olhar 
para essa abordagem ele 
vai aproveitar o ambiente.  
(DSC 104) 
 
 

  Acompanhar as 
transformações 
societárias relacionadas 
ao envelhecimento  
(IC 106) 

   
A gente tem que abordar 
muito, porque a nossa 
população vem 
envelhecendo muito. A 
gente está vivendo muito 
mais, isso é importante para 
o estudante, fazer o aluno 
pensar nas outras 
consequências também do 
envelhecimento 
populacional, a necessidade 
de aumento de oferta de 
serviços específicos de 
saúde para o idoso. A 
mudança até 
comportamental das 
famílias, de que vão 
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precisar cada vez mais 
dedicar um tempo maior 
para o cuidado desses 
idosos, a falta desses 
serviços, como que poderia 
se fazer para atender essas 
necessidades. (DSC 106) 
 

  Atenção integral ao idoso 
(IC 107) 

   
É um desafio grande. 
Geralmente o idoso é igual 
a criança, só que o idoso 
tem uma história de vida, 
então o estudante tem que 
entender essa história de 
vida. Também tem os 
fatores do idoso, as vezes 
ele se sente mais carente, 
tem o fator psicológico, da 
tristeza, que ele vai vendo 
os entes queridos, a família, 
os amigos, vai perdendo, 
então também tem isso, um 
cuidado especial que a 
gente tem que ter com o 
idoso, então é um desafio, 
eu acredito, para o 
estudante. (DSC 107) 
 

  Novas patologias e 
demandas de estudo  
(IC 109) 

   
Outra coisa, desafio, são as 
patologias também que vem 
surgindo, igual eu te falei do 
câncer, a gente tem que 
estudar muito. (DSC 109) 
 
 

  Capacitação do docente 
na metodologia (IC 110) 
 

   
Neste cenário da atividade 
pratica, a gente utiliza 
estruturada, a metodologia 
da problematização. É 
fundamental, a presença de 
um professor, docente, 
capacitado para trabalhar 
com a problematização. Eu 
acho que o eixo está ai, na 
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capacitação docente, para 
que ele consiga, assim que 
aparecer, seja o assunto 
que for, que ele consiga 
abordar. Será que nós 
temos profissionais na rede 
capacitados? Será que não 
seria um momento de se 
pensar num programa de 
capacitação? (DSC 110) 
 
 

  Contexto de fragilidade do 
profissional idoso (IC 111) 

   
As pessoas que vão 
envelhecendo, vão 
naturalmente ficando mais 
frágeis por uma série de 
razoes, e tendo mais 
dificuldades para exercer 
aquilo que exerciam a tanto 
tempo. (DSC 111) 
 

Maior valorização inserção 
da temática e inserção no 
currículo (IC18) 

Suplantar resistências e 
convencer a instituição  
(IC 69) 

 

 
Eu acho que existe uma 
resistência em de abordar 
esse tema, ainda é um mito, 
um tabu, as pessoas tentam 
evitar a todo custo, é uma 
pressão social muito grande 
pra parecer jovem, pra 
enfim, neste sentido é um 
tema que ainda não é 
encarado com tanta 
naturalidade. 
Acho que o próprio desafio 
mesmo é a faculdade se 
voltar mais para isso, porque 
eu acho que não é um tema 
muito valorizado. Eu acho 
que eles valorizam mais as 
disciplinas básicas, o 
brasileiro não tem essa 
cultura de buscar o geriatra, 
por conta do idoso. Então, 
talvez por isso a própria 
graduação não se volte 
muito pra medicina do idoso. 
Eu acho que, o que faltou 
muito, agora parando para 
pensar, foi um incentivo 

 
É eu penso assim, que tem 
uma dificuldade de aceitação, 
de trabalhar sobre esse 
assunto, preconceito, das 
pessoas não terem essa 
visão da importância de 
cuidar do envelhecimento. Eu 
acho que tem algumas 
resistências, praticas, 
teóricas, pessoais, que levam 
as pessoas a terem 
dificuldades institucionais [...] 
O desafio acho que é 
convencer a instituição, 
mesmo que não seja 
obrigatório uma carga horária 
maior, na grade curricular, da 
importância. (DSC 69) 
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maior, assim, por conta da 
grade curricular mesmo. Não 
é um assunto que atrai, a 
gente está muito mais 
interessado em coisa assim, 
que surpreenda, que tenha 
cura, que a gente consiga 
tratar. Então o desafio maior 
seria conseguir colocar isso 
dentro do currículo, pra 
poder ser visto, pra poder 
estudar isso, para os alunos 
também terem interesse, 
porque também não é uma 
disciplina que os alunos tem 
tanto interesse assim.   
(DSC 18) 
 
 

Maior oferta de estudo 
sistematizado do 
envelhecimento fisiológico 
(IC 20) 
 

  

Eu acho que a gente teria 
como discutir, mas o que é o 
envelhecer normal. Porque a 
gente acaba focando 
bastante na doença e até 
que ponto é patológico? Até 
que ponto a perda cognitiva 
é esperada? Porque o idoso 
tem aquela perda fisiológica 
e as vezes a gente trata isso 
muito como doença [...]. Ah, 
não sei, talvez uma forma 
como incluir mais nas 
discussões desse lado, os 
problemas de tutoria poderia 
ser um ganho O desafio é 
aproveitar cada cenário, 
para poder abordar esse 
tema. Porque as vezes a 
gente está num cenário que 
é passível de ser abordado e 
não é abordado, entendeu?  
Eu acho que a gente 
precisava fazer uma 
discussão mais baseada em 
literatura, ter algumas 
referências para a gente 
compartilhar e debater isso 
de forma mais sistemática, 
para sair do senso comum. 
(DSC 20) 
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Carências de vivências em 
asilos e atividades de 
extensão focadas no idoso 
(IC 22) 

Serviço de geriatria 
articulado com outras 
disciplinas e estágios em 
centros de vivência (IC 58) 

 

 
A nível de envelhecimento, 
talvez ter mais algumas 
ações de extensão da 
faculdade, ter alguns 
projetos a mais, ter algumas 
conversas com idosos, pra 
ver como é que consegue 
fazer uma prevenção de 
doenças lá pra frente, ou ter 
um envelhecimento mais 
saudável. A gente não tem 
contato nem pré-hospitalar, 
a gente também não passa 
no asilo aqui de Marilia, 
então eu acho que seria 
interessante estar passando 
também. (DSC 22) 
 

 
Deveria ter um estágio que 
fosse talvez um centro de 
convivência, não precisa ser 
especificamente um 
ambulatório de pessoas de 
pessoas acimas de 60 anos 
mas seria um centro de 
convivência onde por 
exemplo, estaria algumas 
atividades que pudesse 
reduzir um pouco a perda 
cognitiva, aumentar a 
autoestima, se sentir útil, se 
sentir é, parte da sociedade. 
Ah, se nós tivéssemos dentro 
da nossa instituição, um 
serviço de geriatria, 
especifico, dirigido, 
coordenado e em comum 
acordo com as outras 
disciplinas, clinica medica, 
clinica cirúrgica, etc, eu acho 
que o aprendizado teria um 
conteúdo, não só teórico, 
mas pratico, de melhor 
qualidade. (DSC 58) 
 
 

 

 O interesse do estudante 
como determinante do 
enfoque da temática  
(IC 65) 

 

  
Depende muito do estudante 
porque nesse tipo de 
currículo você foca aquilo 
que te interessa. Então, eu 
acho que o grande entrave é 
isso, eu gosto, vamos supor, 
eu gosto mais de gineco, 
mas não gosto de pediatria, 
entendeu? Talvez eu foque 
mais naquilo que eu gosto e 
deixo um pouquinho a 
desejar aquilo que eu não 
gosto. E talvez seja isso o 
grande feeling. (DSC 65) 
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 PBL não preenche 
completamente as 
expectativas (IC 68) 

 

  
O fato do PBL, ele preencheu 
algumas falhas, que era 
aquilo que acontecia 
antigamente, onde você dava 
uma aula magistral, metade 
copiava o que você falava, 
metade ficava lá fora 
brincando, depois fazia as 
provas em conjunto, 
copiando. O PBL força a 
estudar, só eu acho que ele 
aprofunda no sentido vertical, 
mas não no horizontal.  
 (DSC 68) 
 

 

 Tutoria e LPP são 
insuficientes para o 
aprendizado do cuidado do 
idoso (IC 72) 
 

 

  
A tutoria nunca vai atingir o 
aspecto, vamos dizer, a 
palavra assim: cuidar de um 
velho, não da doença do 
velho, falo cuidar de um 
velho, um laboratório de 
pratica profissional, isso não 
dá aprendizado nenhum, 
porque na verdade eu estou 
trabalhando o irreal.  
(DSC 72) 
 
 

 

 Abordar o envelhecimento 
do próprio estudante  
(IC 73) 
 

 

  
Então, na minha percepção, 
eu acho assim, que dentro da 
graduação, essa abordagem 
deveria ser feita com 
estudantes para eles 
mesmos, no futuro, como 
médico. (DSC 73) 
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 Não me sinto preparado 
para responder (IC 71) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eu assim, honestamente não 
sei, acho que é difícil você 
abordar uma coisa, que 
talvez você não se sinta 
confortável para discutir. Eu 
acho que nem todo mundo 
está preparado para discutir 
o envelhecimento, vou te dar 
um exemplo, eu não estou. 
Eu acho que se você não 
está preparado, você acaba 
fugindo do tema. (DSC 71) 
 

 

Implementar a abordagem 
sobre cuidados paliativos  
(IC 21) 

  

 
Acho que esse é um desafio, 
da gente conseguir tanto 
implementar os cuidados 
paliativos na faculdade, que 
a gente tem pouco, como 
passar as notícias pra 
família, mostrar pra família 
que as vezes é ele estar em 
casa, do que estar no leito 
de um hospital e como as 
vezes tratar esse paciente, 
quanto a dor, quanto a 
nutrição. São coisas que 
talvez fosse interessante a 
gente ter um pouco mais, 
tanto o paciente idoso 
quanto terminal, porque 
geralmente são os mesmos, 
a gente vê que fica faltando 
essa discussão, até para os 
assistentes, para os 
residentes, a gente fica sem 
saber direito o que fazer, 
como guiar essas coisas. 
(DSC 21) 
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Operacionalizar a 
abordagem do 
envelhecimento ao longo 
do curso de forma mais 
frequente, específica e 
precoce.  
(IC 23) 

  

 
No começo da faculdade 
você não tem muita 
maturidade, esse olhar sobre 
o idoso. Talvez se pegasse 
mais no começo dessa fase, 
e desse um pouco mais de 
conteúdo, talvez se não 
fosse levado como um tema 
qualquer, fosse levado como 
um tema mais sério, a gente 
chegasse já com a bagagem 
mais estabelecida. É o que 
eu acabei de falar, que seria 
melhorar a parte curricular, 
ter mais atividades na 
geriatria, três semanas é 
pouco contato se a gente for 
ver. 
Eu acho que os desafios 
foram muitos, porque na 
verdade ninguém chegou e 
falou assim, esse é o tema 
sobre o envelhecimento. A 
gente nunca teve isso. Se a 
gente teve isso ao longo dos 
anos, não foi de uma forma 
explicita, o tema na verdade, 
se foi abordado, foi 
abordado de uma forma que 
aconteceu sem a gente nem 
parar pra pensar. Aqui no 
HC a gente acaba pegando 
muito paciente idoso, mas 
não tem abordagem do 
envelhecimento, a gente 
aborda o quadro clinico dele, 
melhora, manda embora. Ao 
meu ver assim, pensando 
em currículo, tinha que ter 
mais frequências nas 
aproximações, numa 
abordagem mais especifica, 
mais direcionada. (DSC 23) 
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Insuficiente abordagem 
dos aspectos psicológicos 
e sociais do 
envelhecimento  
(IC 24) 

  

 
Eu acho que falta ainda, 
passar essa abordagem do 
biopsicossocial, 
principalmente nos primeiros 
anos para o paciente idoso 
[...] porque, nos primeiros 
anos, quando fala 
biopsicossocial, parece que 
é o paciente adulto, ou é a 
criança, raramente a gente 
pega, principalmente nas 
nossas atividades práticas, 
de LPP, APP [...]. Eu, nos 
meus seis anos, eu nunca vi 
um caso assim, eu acho que 
ele é meio deixado de lado, 
a parte psicológica do 
envelhecimento, como as 
pessoas veem o próprio 
envelhecer. Talvez poderia 
ser melhor abordado, assim, 
os problemas do 
envelhecimento, abordar 
mais as demências, a 
avaliação clínica mais de 
perto, como é. Porque a 
gente chega aqui nos 
primeiros ambulatórios até 
meio, já escutando falar, 
mas sem saber muito bem 
como fazer [...] Acho que é 
nesse sentido que, reside a 
maior dificuldade, ah, não 
sei, talvez uma forma como, 
incluir mais nas discussões 
desse lado, os problemas de 
tutoria, poderia incluir 
participação nos LPPs, das 
profissionais da psicologia 
[..] (DSC 24) 
 

  

Nada a acrescentar  
(IC 25) 

  

 
Acho que não (DSC 25) 
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 Implementar o trabalho 
multidisciplinar com a 
inclusão de profissionais 
de outras áreas (IC 66) 

 

  
Eu acho que precisaria ter 
aqui nas equipes dentro da 
escola, não só no 
ambulatório, no hospital, 
profissionais de outras áreas. 
Mas não aquele coitado, que 
passa só benzendo, assim, 
não. Aquele para ficar junto, 
como o enfermeiro fica, 
sabe? Precisa aprender, eu 
acho que a primeira coisa, o 
primeiro desafio, precisa-se 
aprender a trabalhar de 
forma multidisciplinar.  
(DSC 66) 
 
 

 

 Compreender o processo 
do envelhecimento (IC 64) 

 

  
Eu acho que talvez o maior 
desafio, seja realmente 
entender o processo do 
envelhecimento, esse 
processo que a gente 
raramente se atém a ele. 
(DSC 64) 
 

 

 Dificuldade de resignficar o 
envelhecimento para o 
estudante (IC 67) 

 

  
Como que eu vou passar o 
que eu penso, ou vivi, hoje 
para um jovem de 19 anos, 
20 anos, ele acabou de 
entrar num vestibular, para 
ele envelhecimento é coisa 
de futuro, que não é concreto 
para ele, é uma coisa meio 
abstrata ainda. 
Principalmente neste ano, 
percebi um distanciamento 
muito grande dos estudantes 
com a temática. Nos anos 
anteriores, eu conseguia 
localizar avós na família, 
conseguia localizar pessoas 
de mais idade, que poderiam 
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servir de ancora para a 
construção de sentidos. E 
este ano foi muito diferente, 
os estudantes, não tinham 
avos, e aqueles que tinham, 
era uma convivência distante 
e eu realmente achei muito 
difícil trabalhar esses 
elementos, porque eles estão 
numa fase da vida muito 
distante e tem dificuldades de 
vivenciar tudo isso. Aí você 
me pergunta por um desafio, 
esse é um desafio, de levar 
para jovens, que estão numa 
fase de alta produção, numa 
fase de euforia, ter que 
antever um futuro, ter que 
antever o envelhecimento 
dos próprios pais, dos avós. 
O desafio acho que é fazer 
esses jovens enxergar de 
uma forma respeitosa a 
importância do idoso na 
sociedade, na área da saúde, 
acho que esse é o grande 
desafio, acho que a solução 
para ele é realmente a 
aproximação por meio de 
conferencias, de situações 
experienciais. Acho que é 
mais ou menos nesse 
sentido. (DSC 67) 
 
 

 A metodologia institucional 
prodigaliza adequada 
abordagem da temática.  
(IC 60) 

 

  
Ele já chega com uma certa 
visão disso daí. E a nossa 
enfermaria hoje em dia 
vamos dizer assim, 80%, 
70% é idoso.  Então é claro 
que eles tem a formação, não 
é? Porque eles tiveram 
durante o curso contato com 
a geriatra, tiveram 
ambulatórios, eles puderam 
provavelmente, naqueles 
problemas que eles 
desenvolvem pelo PBL, é 
tiveram alguma discussão 
sobre o envelhecimento, 
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então eles já chegam com 
uma formação, porque eles 
tiveram essa, alguma 
oportunidade.  Eu acredito 
que hoje em dia, esse 
pessoal que se forma na 
FAMEMA tem uma certa 
bagagem neste sentido.  
(DSC 60) 
 

 
 
Quadro 9: Ideias centrais e discursos do sujeito coletivo de estudantes, docentes e 

coordenadores em resposta ao disparador análogo 7. 

DISPARADOR ANÁLOGO 7  
 
QUAIS SERIAM AS SUAS SUGESTÔES PARA O APERFEIÇOAMENTO DA 
ABORDAGEM DO ENVELHECIMENTO DURANTE A GRADUAÇÃO? 
 

ESTUDANTES  
 

DOCENTES COORDENADORES 

Aproveitar melhor os 
cenários da pratica para 
desencadear debates sobre 
o processo do 
envelhecimento (DSC 29) 

O enfoque da temática 
pelo docente e a 
construção do 
conhecimento à partir dos 
cenários da prática  
(DSC 81) 

Necessidade do docente 
focar a temática (IC 119) 

 
Eu acho que, é isso, 
aproveitar a pratica, não 
deixar passar as 
oportunidades que surgem, 
em todos os cenários. Tanto 
na UPP no primeiro e segundo 
ano, quanto quando a gente 
vai para o hospital no terceiro 
ano, volta para o ambulatório 
no quarto ano, volta para o 
ambulatório no sexto ano.  
Aproveitar cada cenário para 
debater esse tema, e não 
necessariamente só o cuidado 
do idoso [...], talvez a gente, 
acompanhar grupos que 
debatem, que tenham esse 
foco [...] que tenham pacientes 
reais, debatendo a questão do 
envelhecimento em si. 
(DSC 29) 

 
O importante é quem está 
do lado perceber. Eu acho 
que é esse o grande lance. 
Você tem que estar bem 
alerta, bem esperto tentar 
ver onde está o foco, 
porque muitas vezes você 
pode até não perceber e as 
aquilo vai passando e as 
coisas podem piorar 
quando chega no final. 
Então eu acho que a gente 
tem que ficar atualizada. Eu 
não sei se só mudar o 
currículo em questões 
teóricas. Eu acho que não é 
por aí. Na questão 
curricular teórica, eu acho 
que a gente tem que ser 
ampla em tudo, mas dentro 
da parte pratica, que é a 
questão de ambulatório, de 
enfermaria, a gente vê 
muitos idosos, a maioria é 
idoso. Então, eu acho que a 

 
Eu acho que é do dia a dia 
mesmo, os docentes 
começarem a enxergar isso e 
passarem para os alunos. 
(DSC 119) 
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partir daí o preceptor 
mesmo, ter essa visão e 
ajudar o aluno a também 
perceber esta questão do 
envelhecimento. (DSC 81) 
 

Introdução precoce da 
temática (IC 27) 

Início precoce da temática 
nos cenários de ensino-
aprendizagem. (IC 80) 

 

 
Então eu acho que esse tema 
poderia ser mais abordado de 
forma mais explicita mesmo, 
no começo da faculdade, 
primeiro, segundo e terceiro 
ano. Acho que é importante 
você pegar uma familiaridade 
mais precoce. Colocar por 
exemplo, nos ambulatórios do 
quarto ano, algum ambulatório 
de geriatria, pra começar ter 
um contato e não chegar só 
no último ano e a gente meio 
que de paraquedas ter esse 
contato. (DSC 27) 

 
Tem que começar lá 
mesmo, na graduação, 
desde o primeiro ano, um 
olhar, não ter só a matéria 
de geriatria não, tem que 
começar do primeiro ano a 
colocar isso nas series, 
diluído, como uma coisa 
assim de base mesmo, uma 
cadeira básica. Eu acho 
que talvez um início mais 
precoce, num ambulatório 
que monitorasse esse 
envelhecimento para que 
os alunos pudessem 
identificar as características 
mesmo, do envelhecimento.  
(DSC 80) 
 

 

Implementar o estudo de 
cuidados paliativos (IC32) 

Ala de cuidados 
paliativos (IC 78) 

 

 
Uma outra coisa que a gente 
podia cuidar é a parte dos 
cuidados paliativos que a 
gente pega bem 
superficialmente na faculdade, 
nem tem a disciplina.  
(DSC 32) 

 
Talvez uma ala, uma 
enfermaria de medicina 
paliativa, a grande maioria 
de quem está nesta 
instituição, quem precisa de 
medicina paliativa é o 
idoso, é na terceira idade.  
Então eu acho que em 
termos assim, não só de 
currículo, de formação, 
como também de 
assistência, de treino com o 
residente, com aluno, uma 
ala de paliativa. (DSC 78) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Abordar diferenças entre 
envelhecimento fisiológico 
e fisiopatológico (IC 113) 

   
Seria bom que o generalista, 
que é o que as escolas 
tendem formar, tivesse uma 
base nos aspectos 
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fisiológicos e fisiopatológicos 
do envelhecimento. Mostrar 
que tem algumas diferenças, 
não é porque o indivíduo fez 
60 anos que ele vai ser 
taxado de incapaz para 
certas coisas, ele pode ser, 
como eu disse, mais capaz 
do que qualquer jovem. 
Então, saber olhar bem o 
indivíduo, no seu aspecto 
psíquico e físico. (DSC 113) 
 
 

 O olhar holístico sobre o 
idoso, com ênfase na 
dimensão social (IC 76) 

Foco no aspecto social  
(IC 114) 

  
Ter essa visão da pessoa 
como um todo, eu penso 
que eles deveriam estar 
mais próximos das pessoas 
saudáveis, que estão 
envelhecendo, pra poder 
ofertar uma qualidade de 
vida pra essas pessoas. 
(DSC 76 

 
Tem algumas 
particularidades psíquicas do 
velho, que precisam ser 
consideradas. E o aspecto 
social, do velho, porque o 
velho tem uma tendência de 
ser abandonado pela família, 
ele passa a ser um estorvo. 
Ele o médico, é talvez o 
indivíduo que esteja mais 
perto da família. (DSC 114) 
 

 Vivências em asilos e 
projetos de extensão para 
idosos (IC 79) 

Implementar a prática 
geriátrica com estágio em 
asilos e atividades 
suplementares (IC 117) 

  
Eu sei que tem um 
professor aqui que leva os 
alunos em um abrigo de 
idosos, que faz trabalhos, 
que convida os alunos, isso 
também seria importante. 
Então é isso, os estudantes 
tanto de medicina, de 
enfermagem, poderiam 
estar agindo junto, num 
projeto, onde talvez sei lá, 
tivesse palestras de 
orientação, de 
autoconhecimento, do que 
acontece com o corpo, com 
a mente. (DSC 79) 

 
O enfrentamento é o contato 
mesmo com o idoso, eu acho 
que é a pratica mesmo, esse 
contato que faz a gente 
enxergar a importância, 
como realmente é a vida. Eu 
não sei dizer os desafios 
atuais, em que ponto que 
estão os nós críticos, mas 
sugestão sempre. Então, eu 
acho que, como sugestão 
temos campo de estágios 
maravilhosos, que são os 
abrigos de idosos, que são 
os idosos acamados. Existe 
um diálogo muito bom com a 
disciplina de geriatria, mas a 
gente sempre precisa pensar 
em melhoria. Entao, melhorar 
ainda mais este processo, 
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ofertar mais atividades, mais 
discussões. (DSC 117) 
 

Ambulatórios de 
especialidades focados em 
idosos (IC 30) 

  

 
Passar por ambulatórios de 
especialidades focado em 
idoso, ai passaria nas 
doenças mais prevalentes do 
idoso, geriatria, cardiologia, é, 
reumatologia, psiquiatria, é, 
focado no idoso, com 
professor também pra discutir. 
Eu acho que assim, o ideal 
seria talvez, algum estágio da 
clínica, ter um enfoque, nesse 
tipo de paciente, porque tem 
um estágio que a gente passa, 
que tem muitos pacientes que 
são muito dependentes, então 
ter debate, uma discussão 
aprofundada sobre isso, sobre 
o cuidado com esse paciente 
(DSC 30) 
 

  

Maior abordagem 
psicológica do 
envelhecimento (IC 34) 

  

 
Uma abordagem psicológica 
mais forte, a nossa psicologia 
aqui aborda bem 
superficialmente o quadro do 
envelhecimento (DSC 34) 
 

  

Reduzir a abordagem 
psicossocial e aumentar a 
clínica (IC 33) 

  

 
E outra, eu acho também, 
seria no primeiro e segundo 
ano, tirar um pouco só dessa 
abordagem, vamos dizer 
psicossocial e começar já 
introduzir a avaliação clínica 
pra gente entender o paciente 
que a gente recebe no 
hospital.  (DSC 33) 
 
 
 

  

Inserção de professores   
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com visão holística, com 
ampliação das vivencias 
multidisciplinares (IC 31) 

 
No começo da faculdade os 
professores falam: não, vamos 
estudar mais o básico, o 
básico de fato é importante, só 
que tem básico de várias 
áreas e as vezes até por uma 
questão de formação do 
professor, ele não tem nem 
qualidade suficiente pra te dar 
atenção quanto a isso, nem 
formação suficiente então, 
talvez colocar no primeiro e 
segundo ano, as vezes, até no 
terceiro e quarto, colocar 
pessoas com uma visão mais 
holística mesmo. Eu acho que 
seria interessante a gente 
passar com profissionais, a 
gente não tem contato com o 
trabalho do fisioterapeuta, do 
assistente social, a gente 
simplesmente pede para o 
paciente ser encaminhado, 
pede uma avaliação, só que, 
talvez fosse interessante a 
gente ter um contato maior [..]  
(DSC 31) 
 

  

Implementar a temática nos 
planos teóricos e práticos 
para despertar o interesse 
do aluno. (IC 26) 

  

 
[...] o próprio MEC tem o 
conteúdo que eles colocam 
para as faculdades, que os 
alunos devem conhecer 
durante o período de 
graduação, mas a própria 
faculdade também poderia ter 
esse enfoque maior nessa 
medicina, então, seria colocar 
na grade curricular, de uma 
maneira mais presente, 
porque as vezes a gente até 
esquece, entende? Olha, eu 
acho que uma proposta legal 
seria ter um enfoque pra isso, 
porque é assim, a gente passa 
muitas vezes na graduação, 
sem saber a diferença, por 
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exemplo, como eu citei, da 
gerontologia e da geriatria. 
Muitos alunos eu tenho 
certeza que até hoje, acham 
que é a mesma coisa, que são 
sinônimos. E que mais? 
Colocar também teoria, casos 
de tutoria com casos de idoso, 
como abordar as coisas 
fisiológicas do idosos, coisas 
do dia a dia, como a 
dificuldade pra andar [...] pra 
gente se aprofundar mesmo 
no estudo do envelhecimento 
e não ficar tão focado só em 
doença [...] Eu acho que a 
gente podia estudar o 
processo como um todo. Só 
que pra isso, precisa cobrar, 
porque eu acho que se partir 
do aluno, como eu falei, não é 
um assunto de interesse. Eu 
não lembro, eu acho que teve 
um caso de tutoria, mas eu 
acho que deveria ter mais 
casos de tutoria, porque eu 
acho um, muito pouco. É uma 
visão pontual que você tem do 
assunto, depois nunca mais. 
Eu acho também que poderia 
ser abordado mais na questão 
pratica de LPP e APP, 
situações no contexto que 
você precisasse enxergar 
esse processo do 
envelhecimento e as 
consequências que traz para o 
indivíduo. Acho que o próprio 
cenário da APP, dá para por 
pacientes mais idosos, 
poderiam ser inseridos nas 
atividades que a gente tem, 
UPP, APP, LPP. Eles podiam 
ser inseridos, de uma forma 
explicita para gente realmente 
parar para pensar no assunto, 
a gente pode discutir sobre 
isso, abrir uma questão de 
aprendizagem, discutindo 
artigos. Só que muitas vezes 
na UPP, quem decide as 
perguntas, as coisas, somos 
nós e muitas vezes passa 
batido, e isso é uma coisa que 
não poderia passar batido. 
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Entao tinha que ser, uma 
coisa como objetivo, o objetivo 
do caso de tutoria, abrir como 
o envelhecimento natural eu 
digo.  (DSC 26) 
 

Ampliar tempo no 
ambulatório de geriatria e 
desenvolver atividades de 
extensão. (IC 28) 

  

 
Um tempo maior dedicado ao 
estudo, da especialidade. 
Porque esse ambulatório que 
a gente passa no sexto ano, 
são quatro semanas, mais é 
uma vez, duas vezes por 
semana, então, é acaba 
sendo um tanto pequeno, de 
tempo. Acho que uma 
proposta boa seria a gente ter 
mais contato, passando por 
casas de idosos para gente 
poder ter mais contato com 
essa parte [... ] fazer um 
atendimento, ver, conversar, 
saber quais são os problemas 
sociais, os problemas, que 
eles passam e discutir com 
um professor também, seria 
importante ter um professor 
acompanhando, orientando. 
Tem uma liga já na faculdade, 
ela deve ter alguns anos, uns 
três, quatro anos, que é liga 
acadêmico, que é de geriatria. 
Eu não sei se eles fazem esse 
tipo de trabalho de extensão, 
de idosos e tal. (DSC 28) 
 
 

  

Nada mais a acrescentar  
(IC 35) 
 

  

Não, acho que é mais por ai 
que eu penso. (DSC 35) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Visão global do currículo  
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(IC 83) 
 

  
Eu acho que a primeira 
coisa seria olhar para o 
currículo como um todo. 
Entao o que eu percebo 
como difícil neste método, é 
enxergar o currículo como 
um todo, é olhar para esse 
currículo e saber o que está 
sendo abordado na primeira 
série, segunda, terceira, 
quarta, mas a gente 
também não desvia o olhar 
no quinto e sexto ano, que 
está lá dentro do hospital, 
como que está sendo 
trabalhado isso, de uma 
forma geral, não só com 
essa temática. Eu acho que 
a primeira questão da 
nossa instituição seria, o 
olhar ampliado para o 
currículo como um todo. 
Para que todos os docentes 
se apropriassem de como 
é, o que é esse currículo. 
Porque só depois de nos 
apropriarmos do currículo, 
vai ser possível, que a 
gente possa fazer 
sugestões. Porquê da 
forma como eu vejo, os 
docentes se encaixam de 
uma forma fragmentada 
dentro do currículo e muito 
distantes da forma 
curricular que foi feita. 
Entao fica difícil, uma 
análise, porque ela vai ser 
muito fragmentada, ela vai 
ser muito minimalista perto 
do todo e aí é até difícil 
arriscar, o que seria uma 
estratégia, uma 
necessidade. Partindo do 
princípio que nós estamos 
numa escola que utiliza a 
metodologia ativa e que a 
gente acredita na 
aprendizagem significativa, 
é obvio que as estratégias 
têm que passar por isso. 
Tem que ser estratégias 
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que usem disparadores 
ativos e que possa é, 
resignificar, para os 
estudantes, esses 
elementos. (DSC 83) 
 
 

 O envelhecimento 
demográfico requer 
investimento na saúde e 
educação (IC 74) 
 

 

  
O brasil é um pais que está 
envelhecendo, ouvi ontem, 
não sei se é verdade, acho 
que foi no rádio, Marilia é 
uma cidade idosa, uma das 
cidades mais idosas do 
interior de São Paulo, então 
nós temos que preparar 
muito os alunos, os 
formandos, o discente, para 
cuidar do idoso. Num pais 
com desigualdades sociais 
tão intensas e marcantes 
como o nosso, em que nós 
vivenciamos dia a dia o 
abandono da saúde. Você 
vê hospitais superlotados, 
você vê pronto socorros 
abarrotados, saindo gente, 
nem porta de entrada tem 
mais, a porta de entrada 
hoje é a enfermaria. Então 
eu acredito que a única 
maneira que temos, é se 
houvesse a sensibilização, 
é por isso que nós temos 
que investir maciçamente 
na saúde e na educação.  
E principalmente na 
educação, porque 
educando você torna a 
pessoa saudável (DSC 74) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



92 
 

 Mudança política e 
metodológica do 
currículo institucional  
(IC 75) 

 

  
Eu não concordo com a 
metodologia da FAMEMA, 
especificamente. Eu acho 
que ela é cômoda em 
algumas situações. Uma 
vez que houve a destruição 
dos departamentos e com 
isso a quebra da hierarquia, 
você perdeu o melhor 
conteúdo que você pode 
deixar como exemplo para 
um estudante, quer da 
enfermagem, quer da 
medicina. Como não existe 
mais departamento, as 
disciplinas são autônomas 
e com isso o intercambio 
passou a ser mediante 
requisições, de avaliações 
ou de pedidos de inter-
consulta e eu não vejo 
mais, a troca de 
informações que 
aconteciam nas reuniões 
anátomo clinicas, por 
exemplo, onde todos se 
reuniam para discutir 
determinado problema. 
Com isso o aprendizado era 
amplo e multidisciplinar. 
Hoje, não. Se nós 
pegarmos os três primeiros 
anos e voltarmos ao 
método clássico tradicional, 
aluno em laboratório e a 
partir do quarto ano, aí sim, 
entrarmos num PBL, mas 
não tão PBL, quase que 
adaptado as condições 
Brasil. Porque não adianta 
trazer do Canadá para cá.  
Nós não podemos 
comparar Brasil com 
Canadá, em nenhum 
aspecto, talvez com isso a 
gente consiga recuperar. 
Todas as escolas que 
ficaram só com o PBL estão 
começando a fazer uma 
revisão quanto a 
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metodologia. Eu acho que 
precisaria não só ser radical 
no sentido do PBL puro, eu 
acho que devia ter uma 
mistura. Tem matérias que 
deviam continuar existindo: 
patologia tinha que ser do 
jeito que era, anatomia 
tinha que ser do jeito que 
era, histologia tinha que ser 
do jeito que era. Aí você 
tinha que fazer um 
mesclado, uma mistura, 
PBL com o ensino clássico, 
o ensino do jeito que era 
antigamente.  
(DSC 75) 
 

 Uniformização da 
temática (IC 77) 

 

  
Entao, ainda dá para 
ampliar na questão 
curricular, eu acho que teria 
que uniformizar uma 
temática tão importante 
dessa. (DSC 77) 
 
 

 

 Desenvolver visão 
multidisciplinar na rede 
básica (IC 82) 

 

  
Seria importante que a rede 
básica também tivesse 
esse olhar multitisciplinar, 
aprendesse a trabalhar com 
os outros recursos, 
trabalhar junto, são 
desafios, porque cada um 
fica lá no seu castelinho, na 
sua casa murada, e não 
olha para o outro que tem 
recursos para oferecer. 
Entao, acho que é isso, 
aprender a trabalhar com 
vários olhares.  (DSC 82) 
 

 

 Trabalho de 
conscientização sobre 
atenção ao 
envelhecimento (IC 84) 

 

  
Eu acho que é mobilizar as 
pessoas, trazer mais junto 
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da população, um trabalho 
de conscientização, de 
humanização, de poder 
enxergar o idoso, o 
envelhecimento de uma 
forma mais humana na 
verdade [...] esse é um 
trabalho que poderia ajudar 
também junto com a 
população de fazer um 
trabalho de conscientização 
dessa questão do cuidar do 
envelhecimento (DSC 84) 
 

  Capacitação do docente na 
metodologia (IC 121) 

   
Quando a gente está diante 
de um docente que tem uma 
capacitação da metodologia, 
ele consegue abordar bem, 
ele consegue. Então para 
mim, o eixo, central dentro da 
graduação está na 
capacitação docente dentro 
da metodologia. (DSC 121) 
 
 

  Currículo com abordagem 
articulada (IC 115) 

   
A proposta é essa, que a 
gente precisa ter algum 
momento, alguma estratégia 
de articulação desse 
currículo, de olhar o que a vai 
fazer na primeira, na 
segunda, terceira, quarta, 
quinta e na sexta, eu acho 
que é isso. (DSC 115) 
 
 

  Sistematizar a temática nas 
unidades educacionais  
(IC 118) 

   
Sistematizar dentro da 
unidade estruturada, porque 
como todos os estudantes, 
do primeiro e segundo tem a 
questão da tutoria, é o lugar 
onde a gente sistematiza os 
temas mais amplos que a 
gente tem aqui, porque aí 
você garante que todo 
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mundo converse sobre ele. 
Eu acho que esse é um 
momento importante, nas 
discussões de tutoria terem 
mais problemas voltados 
para o idoso e aproveitarem 
a ocasião para fazerem 
essas discussões mais 
amplas. Acho que chamar a 
atenção para a UPP, porque 
o que a gente mais encontra 
são os idosos, porque, a 
gente consegue fazer a 
visita, eles não trabalham, 
então eles estão sempre 
prontos para nos atender. É 
um paciente que tem uma 
demanda grande, porque 
normalmente eles já têm 
alguma doença de base, 
então assim, falta a gente 
sistematizar, acho que essa 
é a sugestão, porque a 
oportunidade já existe.  
(DSC 118) 
 
 

  Mudança curricular 
discutida no NDE ou nas 
séries (IC 116) 

   
Aqui na escola nós estamos 
num movimento de 
formação, de instituição do 
núcleo docente estruturante, 
que no meu ponto de vista, é 
o núcleo, o grupo que vai se 
compor, que vai ter esse 
desafio. Não só para a 
questão do envelhecimento, 
mas para uma reavaliação, 
reorganização com novas 
propostas, do currículo da 
escola. Então, a minha 
sugestão é que esse grupo 
do NDE se constitua, abrace 
esse desafio. Além disso, se 
a gente não pensar em NDE, 
a sugestão é que isso venha 
como um tema, venha como 
uma proposta e seja 
discutido nas series.  
(DSC 116) 
 

  Abordar o envelhecimento 
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do estudante (IC 120) 

   
Esse processo, tanto de 
cuidar da pessoa e da gente 
envelhecer. Lembra que as 
vezes a gente pensa que só 
os outros envelhecem. Eu 
acho que tem que ser 
trabalhado. O que eu vou ser 
para frente? Tudo bem, vou 
ser médico, vou ser 
enfermeiro, mas até quando? 
O cuidado com ele, com a 
própria pessoa, em relação 
ao envelhecimento desses 
médicos. Essa abordagem é 
importante para a vida deles, 
quando eles se defrontarem 
com uma pessoa mais idosa.  
(DSC 120 
 

  Adequação de trabalho e 
incentivo de profissionais 
idosos (IC 122) 

  
O primeiro item é deixar 
essas pessoas que estão 
com mais idade, comporem 
uma condição favorável física 
deles, e da experiência que 
eles acumularam. Eu acho 
que isso é ajuntar o útil ao 
agradável. Agora as pessoas 
que tem mais condições, elas 
podiam ser estimuladas. 
(DSC 122) 
  
 

  Reformulação política do 
currículo (IC 112) 

   
Eu sugeriria que houvesse 
uma mudança de política em 
termos de currículo 
estimulando as pessoas a 
tentar fazer com que 
houvesse uma plantação, 
uma semeadura, de pontos 
que sejam positivos, nem 
pode ser nosso, podem ser 
colhidos em outras escolas, 
tipo, o que que é bom para 
um currículo, para uma 
escola, vou fazer a mesma 
coisa, porque já deu certo, 
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não precisa estar 
procurando, já tem tanto por 
ai, é só ir lá captar, buscar e 
começar aplicar aqui.   
(DSC 112) 
 

 

A ideia de que a temática do envelhecimento tem sido abordada de forma 

superficial, inespecífica e fragmentada, não sendo organizada como estudo 

longitudinal no decorrer das séries aparece no DSC dos estudantes (IC 9, IC14), 

bem como no dos docentes (IC 51) e no dos coordenadores (IC 96). 

 

“[...] é bem superficial a abordagem que a gente tem, quando a 
gente viu, foi por causa de algum caso especifico que envolvia 
pessoa idosa. Eu tive pouco contato de estudo teórico voltado 
mesmo para o envelhecimento, foi restrito, bem pobre, poderia 
ser algo mais bem explorado. ” (DSC 9- est) 
 
“Eu sei por relato deles que tem alguns aspectos de 
envelhecimento no primeiro ano, mas eles não têm um estudo 
longitudinal. ” (DSC 51- doc) 
 
 “[...] eu não vejo isso aqui dentro de uma forma sistemática ou 
que o conteúdo esteja claro [...] que eu vejo, algumas situações 
assim, pontuais de envelhecimento em problemas [...]. eu não 
vejo o processo de envelhecer sendo trabalhado em nenhum 
momento.” (DSC 96- coord) 

  

Nos discursos (10,11 e 15), o sujeito coletivo dos estudantes destaca poucas 

aproximações com a temática nos cenários da prática, a saber: LPP e UPP, sendo 

que o contato na UPP ainda foi condicionado ao acaso, conforme consta abaixo: 

 

“A LPP que é apenas a avaliação ali de um teatrinho que a 
gente faz o atendimento e não tem nenhum, não tem muitos 
casos que abordam o envelhecimento.” (DSC 15- est) 
 
“No 1º e 2ª ano, nas UPPs, se você não tiver uma família que 
tem idoso, você acaba não vendo. Mas como a maioria das 
famílias tem idoso, a maioria das pessoas veem, então, 
depende muito dos casos que você pega. Tem grupo que vê 
mais casos relativos algumas doenças, outros não, então, 
depende um pouco do acaso.” (DSC 11- doc) 
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O sujeito coletivo dos estudantes (DSC 27) e o dos Coordenadores (DSC 

80) propõem que a abordagem do envelhecimento seja introduzida de forma mais 

precoce:  

 
“[...] poderia ser mais abordado de forma mais explicita mesmo, 
no começo da faculdade, 1º 2º e 3º ano. [...]. Acho que é 
importante você pegar uma familiaridade mais precoce”.  
(DSC 27 – est) 

 
“[...] tem que começar lá mesmo, na graduação, desde o 
primeiro ano, um olhar, não ter só a matéria de geriatria não, 
tem que começar do primeiro ano a colocar isso nas series, 
diluído, como uma coisa assim de base mesmo, uma cadeira 
básica. Eu acho que talvez um início mais precoce, num 
ambulatório”. (DSC 80 – doc) 
 

Em consonância com os pensamentos anteriores, quando solicitados a 

mencionarem quais seriam os desafios da abordagem do envelhecimento nos 

cenários de ensino e aprendizagem, o sujeito coletivo dos estudantes, docentes e 

coordenadores sugeriram propostas de aperfeiçoamento, tais como as contidas nos 

(DSC 19, 23, 26), (DSC 63) e (DSC 108, 113), respectivamente: 

 

“[...] o desafio, talvez é abordar um pouquinho mais, de um 
modo mais completo, não só visando a parte biológica, acho 
que deveria ser proposto o envelhecimento, como um estudo 
longitudinal ao longo da, da faculdade”.(DSC 63- doc) 

 
“[...] uma proposta legal seria ter um enfoque pra isso [...]pra 
gente se aprofundar mesmo no estudo do envelhecimento e 
não ficar tão focado só em doença [...]”. (DSC 26 – est) 

 

Segundo Galerra et al107, “no Brasil, apesar de existir uma legislação 

avançada em termos de política do idoso, menos da metade dos cursos de Medicina 

oferecem disciplinas/módulos de Geriatria e/ou conteúdos relativos ao 

envelhecimento, além de haver certa escassez de atividades de formação para 

professores, especialistas e pesquisadores na área”. 

Em um estudo desenvolvido por Cunha et al108, no ano de 2013, no qual 

avaliadas ofertas de disciplinas de geriatria em 180 cursos de Medicina do Brasil, os 

resultados revelaram que somente 41,1% dos cursos disponibilizavam essas 

disciplinas nas seguintes proporções: norte e nordeste (36,9 e 37,5%), centro-oeste 

(27,0 e 22,6 %) e sul e sudeste. Na maior parte dos cursos, as disciplinas sobre o 
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envelhecimento eram obrigatórias e não eletivas. Além disso, o estudo concluiu que, 

para fazer frente à demanda do envelhecimento populacional, é impreterível o 

aumento da oferta dos conteúdos. 

Quando conduziu um estudo sobre a abordagem do envelhecimento em seis 

universidades do estado do Paraná, no ano de 2007, Brasil109 destacou a incipiência 

da temática nas escolas médicas brasileiras, reportando-se inclusive, ao prejuízo 

que ele próprio sofreu enquanto estudante, em razão dos racionados conteúdos 

estarem, mormente, condicionados ao interesse e domínio do professor. 

A carência de substancial estudo sobre o envelhecimento nos cursos 

médicos representa um dano crescente à formação dos estudantes e à atuação dos 

egressos, os quais mencionam sentir maior dificuldade no exercício da prática 

profissional voltada aos idosos.110. Considerando a timidez com que as Diretrizes 

Curriculares Nacionais de Medicina tratam a temática, não é de se estranhar a 

postura das escolas médicas.40 

A respeito da fragmentação no ensino, sinalizada na fala do sujeito coletivo 

dos coordenadores, Trevisan111 afirma que: “[...] com um ensino fragmentado, a 

universidade somente gera especialistas que não estão compromissados com os 

princípios basilares da área do conhecimento e que não se encontram em total 

conectividade com o todo, num sentido integral”.   

Por sua vez, Azevedo e Vilar112 sustentam que é preciso buscar efetivas 

soluções para desconstruir a fragmentação que se insere de múltiplas maneiras na 

formação do médico, a fim de que se possa garantir a “coerência entre o que se 

ensina e o que é prevalente e relevante no dia-a-dia da assistência às necessidades 

e demandas das pessoas e das comunidades”.  

Para Gemignani113, “esta perspectiva transformadora vai exigir mudanças 

didáticas nos currículos, pois esses estão sobrecarregados de conteúdos 

insuficientes para a vida profissional, já que a complexidade dos problemas atuais 

exige novas competências além do conhecimento específico [...]”. 

Em acréscimo, Tinker et al 114 sugerem que a gerontologia seja adotada 

como um tema longitudinal em todos os anos de ensino da Medicina [...].  

O estudo longitudinal do envelhecimento foi representado como desafio pelo 

sujeito coletivo dos três grupos de participantes: estudantes (DSC 19), docentes 

(DSC 63) e coordenadores (DSC 108, 115). 

 



100 
 

“Eu acho que falta a gente pensar assim, vamos dizer, em 
longo prazo sobre tudo, sobre isso [...] muitas vezes a gente vê 
só uma fotografia do que acontece e não o filme completo, 
entendeu? ”. (DSC 19 est) 

 
“[...] o desafio, talvez é abordar um pouquinho mais, de um 
modo mais completo, não só visando a parte biológica, acho 
que deveria ser proposto o envelhecimento, como um estudo 
longitudinal ao longo da, da faculdade”. (DSC 63 doc) 

 
 

“[...] a gente tem que trabalhar esse tema, mas que seja visto 
de uma maneira crescente. O que você trabalha no 1º ano, no 
2º no 3º, até chegar sei lá no internato do ambulatório de 
geriatria. ” (DSC 108 coord) 

 
Embora os discursos acima tenham sido construídos na égide da 

organização longitudinal, vê-se que o pensamento do sujeito coletivo se volta 

também para a ideia de transversalidade, a medida em que aponta para trajetória de 

abordagem contínua e progressiva da temática, que se estende do início ao final do 

curso de medicina (conforme o DSC 108). 

Segundo Bufren et al115 “o conceito de transdisciplinaridade evoca a 

complementaridade, da qual pode prescindir a interdisciplinaridade e sugere a 

integração, assim como a construção necessariamente conjunta do conhecimento, a 

partir de sua inserção micro e macrossocial”. 

Marinho et al116 afirmam que nos últimos anos a transversalidade tem 

despontado como uma “aposta de mudança e renovação de ensino”.  

A falta de visão global sobre o currículo é outra questão deficitária, reportada 

pelo sujeito coletivo dos docentes (DSC 54) e coordenadores (DSC 100). 

 

“Eu nem sei se é trabalhado, na minha visão, eu acho que não 
é, entendeu? Especificamente trabalhado [...]. Eu não tenho 
uma leitura completa do nosso currículo, conheço pouca coisa 
do currículo [...]”. (DSC 54 doc) 
 
“É assim, eu não consigo falar como um todo, porque eu acho 
que talvez, não só eu, mas a gente não tenha uma visão deste 
todo, dessa progressão de primeiro ao sexto ano de medicina. ” 
(DSC 100 cood) 

 

Esses pensamentos levantam um questionamento sobre o alcance das 

metas propostas pelo Projeto Pedagógico do curso51 uma vez que, segundo o 
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documento, “espera-se também que o docente tenha conhecimento do currículo 

como um todo e dos desempenhos esperados em cada série e unidade 

educacional”. 

A falta de visão global do currículo aparece novamente representada pelo 

sujeito coletivo dos docentes e coordenadores no formato de desafios (DSC 59, 102) 

e propostas (DSC – est 26), (DSC – doc 83): 

 

“Olha eu acho que uma dificuldade que nós temos no currículo 
Famema é você conseguir enxergar esse currículo como um 
todo. Eu acho que aí a gente esbarra [...]”. (DSC 59  doc.) 

 

“O desafio é olhar para o currículo como um todo da 1º a 6º 
série, é um desafio porque a gente não está conseguindo. ” 
(DSC 102  coord) 
 
“Eu acho que a primeira coisa seria olhar para o currículo como 
um todo. ” (DSC 83  doc) 

 

Ao ser indagado sobre o estudo do envelhecimento durante o curso, o 

sujeito coletivo dos docentes, apontou a ausência de abordagem multidisciplinar e a 

escassez de conteúdos focados na dimensão psicossocial. 

 

“Olha, eu acho que ele tem sido trabalhado e o que tem sido, 
talvez seja biologicamente. Eu acho que falta a multi, a 
intersetoriariedade, a visão multidisciplinar [...]”.(DSC 55  doc). 

 

O sujeito coletivo dos docentes citou a multidisciplinaridade como desafio 

(DSC 66), enquanto o do estudante a sugeriu como proposta (DSC 31). 

 

“Eu acho que seria interessante a gente passar com 
profissionais, a gente não tem contato com o trabalho do 
fisioterapeuta, do assistente social, a gente simplesmente pede 
para o paciente ser encaminhado, pede uma avaliação, só que, 
talvez fosse interessante a gente ter um contato maior com 
esse”. (DSC 31 est) 

 

A premissa de que a articulação entre os saberes é fundamental para a 

adequada formação do médico condiz com a reflexão de Ceccim 117, ao referir que o 

processo educacional deve ter por meta, tanto o “desenvolvimento de capacidades 

gerais identificadas na grande área de saúde”, quanto as específicas da profissão.  
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Contudo, qualquer processo de formação, deve prover condições para um 

aprendizado em conjunto, com profissionais de diversas áreas, “valorizando a 

necessária multiprofissionalidade [...]”.  

Segundo Gelbcke et al118, há que se romper com saberes formais, 

estabelecidos nos currículos muitas vezes engessados, visando à construção de 

saberes articulados, nos quais o agir da equipe se torne explicito e a competência 

supere a fragmentação pautada majoritariamente nas disciplinas biológicas e 

técnicas, para uma formação mais ampla e articulada ao mundo do trabalho.  

Neste substrato, o DSC dos estudantes trouxe a representação de uma 

abordagem desprovida de integralidade (62) e suficiência.  

 

“[...] a discussão sobre o processo do envelhecimento em 
termos sociais, psicológicos, eu acho que ainda é muito 
deficitária, assim, fica uma discussão mais de senso comum. ” 
(DSC 16  est) 

 

A citada premissa foi representada como desafio e proposta pelo sujeito 

coletivo dos docentes (DSC 76,79) e o dos coordenadores” (DSC 107, 113, 114), 

além de aparecer somente como desafio no (DSC 24) dos estudantes. 

 
“Ter essa visão da pessoa como um todo, eu penso que eles 
deveriam estar mais próximos das pessoas saudáveis [...]”. 
(DSC 76  doc) 
 
“Tem algumas particularidades psíquicas do velho, que 
precisam ser consideradas. E o aspecto social, do velho [...]”. 
(DSC 114  coord) 

 

A concepção de integralidade na área da saúde tem suas raízes na medicina 

Integral, que se originou nos Estados Unidos e tinha como base filosófica a crítica à 

fragmentação do atendimento médico e à tendência de especialização “aplicada aos 

diversos sistemas biológicos” ignorando-se as “necessidades mais abrangentes dos 

pacientes” relacionadas aos aspectos psicológicos e sociais [...]. A crítica a esse tipo 

de “arranjo curricular” propôs reformas, bem como a criação de “novos currículos, 

transformando as escolas médicas em produtoras de médicos” com visão mais 

holística [...].119 

A integralidade é um princípio que compõe a organização curricular da 

Famema, sendo delineada no Projeto Pedagógico de Curso51. Verifica-se, porém, 
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que a proposta não se encontra suficientemente trabalhada na base de sustentação 

enquanto norteadora da abordagem do envelhecimento, por não conferir o 

necessário conhecimento sobre como implementar e operacionalizar tal estudo 

dentro do currículo, de forma a ampliar a perspectiva do trabalho integrado.  

Por conseguinte, vê-se a existência de uma grade e de um projeto político 

de curso que contém referências teóricas e de cuidado, concepção de medico e de 

educação, sem, contudo, servir de diretriz clara e objetiva para as ações 

demandadas, reduzindo a distância entre o que se planeja e o que se executa. Faz-

se, portanto, necessária, a inclusão de descrições de como trabalhar os 

desempenhos na perspectiva do desenvolvimento da competência e da abordagem 

dialógica, de forma transversal ao longo das séries.  

Para Neri e Jorge120, “enquanto o estudo da velhice for confundido com a 

consideração de aspectos patológicos [...] continuarão a predominar preconceitos 

baseados no senso comum sobre velhice e sobre a educação gerontológica [...].  

Discorrendo a esse respeito, Siqueira121 infere que ao subestimarmos os 

valores biográficos do ser humano enfermo e passarmos a percebê-lo como um 

conjunto de variáveis biológicas, induzimos jovens estudantes de medicina a se 

transformarem em meros cuidadores de doenças. “Quando uma paciente procura 

atendimento médico, invariavelmente o faz não simplesmente para livrar-se de um 

mal-estar físico circunstancial. A relação médico-paciente, portanto, nunca deixará 

de ser um encontro intersubjetivo vivenciado por duas pessoas e, por mais 

assimétrica que ela seja, somente será adequada se conduzida com acolhimento, 

escuta ativa e esperança de cura ou de alívio e conforto para quem sofre”. 

Para Miranda 122, na relação médico –paciente idoso, a interação pode se 

tornar mais eficaz a medida em que o profissional busca conhecer e respeitar a 

realidade biopsicossocial (história, família e projetos) daquele ser que está sob seus 

cuidados. Tratar um idoso, em especial um paciente fragilizado, requer um período 

mais longo de tempo e uma anamnese mais detalhada, que não se restrinja ao 

levantamento de dados clínicos, mas que incorpore a revisão “completa dos 

sistemas fisiológicos, avaliação cognitiva global, que inclui cognição, comunicação e 

humor, atividades de vida diária e instrumentais, mobilidade, escala de depressão 

geriátrica, avaliação nutricional, história familiar, avaliação do cuidador, avaliação 

ambiental, exames complementares, medicações em uso”. 
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Nos discursos (18 e 69), o sujeito coletivo dos estudantes e docentes 

(respectivamente), sinalizaram a desvalorização da temática, delimitando-a ao 

currículo escolar: 

 
“Acho que o próprio desafio mesmo é a faculdade se voltar 
mais para isso, porque eu acho que não é um tema muito 
valorizado. Eu acho que eles valorizam mais as disciplinas 
básicas [...] o que faltou muito, agora parando para pensar, foi 
um incentivo maior, por conta da grade curricular mesmo [...]”. 
(DSC18 est) 

 

Após um estudo desenvolvido no ano de 2011 em quatro escolas médicas 

na Áustria e trinta e seis na Alemanha, Singler et al123 verificaram que na maioria 

dessas instituições a geriatria era ensinada “como uma disciplina independente do 

currículo e com objetivos de aprendizagem ausentes em quase 1/3 delas”. O 

primeiro contato com a temática ocorria em média no 8º semestre e embora os 

conteúdos básicos tenham sido detectados, apurou-se que algumas partes estavam 

sendo negligenciadas. Frente ao achado e ao conhecimento do franco desinteresse 

dos estudantes de medicina pela geriatria, os autores ressaltaram a necessidade de 

mudanças curriculares não apenas estruturais, mas qualitativas, focadas na 

formação dos estudantes, a fim de que eles fossem motivados a “tornarem-se 

aprendizes autodirigidos ao longo da vida no campo da medicina geriátrica”. 

O DSC (20) indica a necessidade de mais abordagens estruturadas no 

âmbito do envelhecimento fisiológico, de modo que por meio do estudo 

sistematizado, docente e estudante extrapolem o senso comum. 

 

“Eu acho que a gente teria como discutir mais o que é o 
envelhecer normal, porque o idoso, ele tem aquela perda 
fisiológica e às vezes a gente trata isso, muito como doença. 
[...] a gente precisava sistematizar as discussões por meio de 
literatura e referencias, para sair do senso comum. ”  
(DSC 20 est) 

 

O senso comum abstém-se da busca por informações, atendo-se de forma 

taxativa “ao que julga ser irrefutável”. Platão associou o senso comum ao hábito de 

aderir passivamente ao que “todo mundo fala” a ao que todo mundo faz [...] um 

mundo até certo ponto ingênuo, de ideias prontas [...]. Na contrapartida, o senso 
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crítico usa a razão e busca o conhecimento epistemológico, avaliando, julgando e 

discernindo com equilíbrio.124 

Para Silva e Delizoicov125, “sem o esforço e sem a sistemática de um fazer 

docente com metodologia problematizadora, o professor poderá ser um agente de 

retransmissão de um conhecimento sem significado algum para o estudante, 

contribuindo para dois extremos na formação do mesmo: conduzi-lo docilmente ao 

dogmatismo científico ou condená-lo ao relativismo, alienando do indivíduo a 

possibilidade de superação do senso comum e da apropriação de uma forma de 

conhecimento que possa ser utilizada para sua emancipação”. 

A proposta de implementar a sistematização da abordagem do 

envelhecimento ao longo do curso foi representada pelo sujeito coletivo dos 

coordenadores, por meio do seguinte pensamento: 

 

“Sistematizar dentro da unidade estruturada, porque como 
todos os estudantes, do 1º e 2º tem a questão da tutoria, é o 
lugar onde a gente sistematiza os temas mais amplos que a 
gente tem aqui, porque aí você garante que todo mundo 
converse sobre ele [...]” (DSC 118 - coord) 

 

A ideia de que a metodologia deve ser reestruturada, manifestou-se na fala 

do sujeito coletivo dos docentes (DSC – doc.50, 68, 72, 75)  

 
“Particularmente, eu acho o método maravilhoso, mas para 
isso, nós teríamos que ter uma educação dirigida desde o início 
[...] eu achava que o currículo como era antigamente, com aula 
magistral, não era o ideal, só que o currículo baseado na 
aprendizagem em problemas também não satisfaz. ”  
(DSC 50- doc) 

 

O sujeito coletivo dos coordenadores, por sua vez, propôs mudança da 

política curricular e articulação dos conteúdos. (DSC – coord 112, 115). 

 

“Eu sugeriria que houvesse uma mudança de política em 
termos de currículo [...]”. (DSC 112 – coord) 

 

 De acordo com Pereira 126, antes de substituir um currículo, é preciso avaliar 

questões filosóficas e ontológicas como: “quais sujeitos sociais ele formou e para 

que”, a fim de que se certifique “epistemologicamente” se a nova proposta será ou 
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não mais “inovadora, crítica e emancipadora”. Quando se intenta permutar um 

currículo, a investigação deve ocorrer a partir do documento escrito e da “práxis 

pedagógica”, procurando-se desvendar as contradições em relação à nova proposta, 

em um movimento dialético de ausculta dos autores do currículo [...] por serem os 

sujeitos capazes de fornecer “informações precisas sobre as finalidades sociais do 

currículo”. Em adição, o autor menciona que, a reformulação do currículo não pode 

continuar formando nos “mesmos moldes os sujeitos, mas deve ser compreendida 

no âmbito da emancipação, que é um discurso ideológico e também prático no 

contexto da práxis que visa à revolução na formação escolar e não-escolar, para que 

os sujeitos oriundos desse currículo possam instituir outra condição (i)material de 

vida [...]. O currículo reformulado reverencia o passado e incorpora o presente para 

revolucionar o futuro”. Em outras palavras, reelaborar um currículo não significa 

apenas remover ou inocular conteúdo ou agregar parâmetros supostamente 

emancipadores, que não promovem reais mudanças no final, mas “operar 

transformação nos indivíduos”. 

Na direção das mudanças curriculares, a capacitação do docente foi 

destacada pelo sujeito coletivo dos coordenadores (DSC 21) como proposta de 

melhoria da abordagem do envelhecimento durante a formação do estudante: 

 

“Quando a gente está diante de um docente que tem uma 
capacitação da metodologia, ele consegue abordar bem, ele 
consegue. Então para mim, o eixo, central dentro da graduação 
está na capacitação docente dentro da metodologia”.  
(DSC 121 coord) 

 

Perini et al.127 asseveram que as instituições de ensino influenciam a 

organização dos serviços de saúde por meio da formação dos profissionais que 

nelas atuam. Nesse contexto, o professor é geralmente um médico com formação no 

“modelo hegemônico centrado no hospital”, mas que atua como docente, imbuído da 

responsabilidade de formar novos médicos conforme as “inovações didático-

pedagógicas”. Para que os professores se posicionem de forma diferente, 

assumindo uma postura profissional orientada pelas “inovações didático-

pedagógicas”, eles precisam receber “apoio institucional”, que os capacitem a se 

desenvolver tanto nas áreas do conhecimento científico, quanto no processo de 
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ensino-aprendizagem e na administração do curso médico em conexão com os 

serviços prestados à comunidade.  

Como fruto da observação de escolas médicas, os citados autores elencaram 

as seguintes políticas de suporte: 

 “Investimentos em capacitação, em educação permanente/continuada em 

pós-graduação, em formação gerencial, entre outros; 

 Políticas de participação em congressos, em seminários, oficinas de 

atualização de participação em comissões externas, da política de saúde local; 

 Plano de incentivo à capacitação docente, em nível de pós-graduação; 

 Existência de Núcleo de apoio pedagógico; 

 Atuação de profissionais da rede nas atividades da escola e de professores 

da escola na rede; 

 Sensibilização e instrumentalização do corpo docente para as mudanças; 

 Capacitação docente permanente e em vários níveis” [...], estendendo-se 

inclusive aos tutores, uma vez que, segundo Salles et al128, “o contato com o 

ambiente de trabalho, com os profissionais de saúde e com a comunidade possibilita 

maior articulação ensino-serviço e a formação de futuros profissionais mais 

capacitados para atuar interdisciplinarmente em atividades de promoção da saúde 

[...]”. 

Outro destaque do sujeito coletivo dos estudantes nos discursos (21 e 32) se 

refere ao estudo dos cuidados paliativos como um desafio e uma proposta. 

 

“[...] é um desafio da gente conseguir tanto implementar os 
cuidados paliativos na faculdade, que a gente tem pouco, como 
passar a notícia pra família. ” (DSC 21 est) 

 

Referindo-se ao código de ética médica (artigo 41), Pinelli et al129 asseveram 

que se trata de uma medida que abrange todos os formandos de medicina e não 

apenas os especialistas. Para os referidos autores “os cuidados paliativos (CP) são 

práticas de conforto disponibilizadas por uma equipe de saúde, tendo por objetivo 

amenizar sintomas desagradáveis e até incapacitantes”. A pratica médica paliativa 

exige competência para o desenvolvimento da ação como: comunicação, manuseio 

de medicamentos específicos e psicotrópicos, habilidade para trabalho em equipe e 

técnicas de suporte de enfrentamento da morte e luto no contexto familiar e 
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profissional [...]. A abordagem dos cuidados paliativos é imprescindível na 

graduação médica “seja em disciplinas específicas, nas quais o ensino se concentra 

no aprofundamento dos aspectos técnicos e humanos, ou por meio de um ensino 

transversal discutidos ao longo de todo o percurso da graduação em qualquer 

disciplina médica”130. 

Em adição, Wannmacher131 ressalta que, cuidados paliativos não se centram 

exclusivamente em idosos. A população alvo é toda aquela que está sintomática e 

severamente incapacitada no fim da vida sejam crianças, adolescentes ou adultos 

com doenças terminais [...]”. Durante sua formação, o estudante de medicina nem 

sempre inclinado a lidar com prognósticos fechados.  

No discurso (18), por exemplo, o sujeito coletivo dos estudantes, além de 

fazer referência a falta de interesse pela temática do envelhecimento, revelou 

também preferência pelo estudo de casos considerados curáveis. 

 

“[...] Não é um assunto que atrai, a gente está muito mais interessado 
em coisa assim, que surpreenda, que tenha cura, que a gente 
consiga tratar [...]. (DSC 18 est) 
 

 

Sá Junior132, entretanto, afirma que para além da cura, a medicina existe 

também para cuidar, e essas atividades não devem ser confundidas [...] “nem 

omitidos, quando se trata do trabalho médico” 

Vale lembrar o surgimento de discursos paradoxais, como o (33) no qual a 

representação do sujeito coletivo dos estudantes foi de demasiada ênfase com 

relação a abordagem psicossocial: 

 
“Seria no 1º e 2º ano, tirar um pouco só dessa abordagem, 
vamos dizer psicossocial e começar já introduzir a avaliação 
clínica. ” (DSC 33 est)] 

 

Na contramão, o discurso (34) do sujeito coletivo dos estudantes, sinalizou a 

necessidade de uma abordagem psicológica mais consistente: 

 

“Uma abordagem psicológica mais forte, a nossa psicologia 
aqui aborda bem superficialmente o quadro do envelhecimento. 
” (DSC 34 est) 

 



109 
 

A visão positiva sobre a abordagem do envelhecimento durante o curso 

aparece nos discursos dos três grupos de participantes: estudantes (DSC13), 

docentes (DSC 53) e coordenadores (DSC 99,103), respectivamente. 

 

“Na minha visão eu acho que a gente vê bastante comparado 
com as outras faculdades [...]” (DSC 13 est) 

 

No rol dos desafios e propostas representados, o sujeito coletivo dos 

coordenadores (DSC 111, 122) chama a atenção para o contexto dos profissionais 

idosos (docentes): 

 
“As pessoas que vão envelhecendo, vão naturalmente ficando 
mais frágeis por uma série de razoes, e tendo mais dificuldades 
para exercer aquilo que exerciam há tanto tempo. ” (DSC 111 
coord) 
 
“O primeiro item é deixar essas pessoas que estão com mais 
idade, comporem uma condição favorável física deles, e da 
experiência que eles acumularam. Eu acho que isso é ajuntar o 
útil ao agradável. Agora as pessoas que têm mais condições, 
elas podiam ser estimuladas. ” (DSC 122 coord) 

 

Segundo Magalhaes133, na atual conjuntura social, existem propostas que 

permitem aos idosos continuarem ativos profissionalmente. As empresas podem 

facilitar esse processo adaptando as atividades e tempo de serviço às condições dos 

veteranos, a fim de que a ampla experiência que possuem possa ser melhor 

aproveitada. Além disso, deve-se prover motivação aos sêniores, por meio de 

“formação profissional continuada, com cursos de atualização contínua, reciclando 

os trabalhadores e permitindo a revisão de funções”. A empresa cidadã ou 

socialmente responsável é aquela que possui a capacidade de ouvir os interesses 

de diferentes partes [...] e conseguir incorporá-los no planejamento de suas 

atividades, buscando atender às demandas de todos”  

Finalizando, o sujeito coletivo dos docentes apresentou como desafio uma 

questão de humanização. A maior dificuldade ao seu ver seria resignificar o 

envelhecimento para jovens estudantes, no intuito de motiva-los a desenvolverem 

respeito pelo idoso. 

Segundo Blasco32, “o que de melhor se pode fazer é promover a reflexão, 

para que o jovem se vá construindo”. Desenvolver as “habilidades do pensamento 
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critico” é para Guzzo et al134 uma educação que prepara o estudante para superar 

as tendências cognitivas de não questionar ideias (tanto as alheias, como as 

próprias), conservando-se assim a incapacidade de distinguir o que é veraz e 

confiável em relação a qualquer assunto. Nesse contexto, replicam os referidos 

autores, “o pensar e o espírito crítico se apresentam não apenas como mecanismos 

de defesa intelectual que diminuem as chances de sermos enganados, mas também 

como ferramentas essenciais para compreendermos melhor o mundo e guiarmos o 

curso de nossas ações de modo mais razoável”. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Ao serem inquiridos sobre como se imaginavam daqui a 40 ou 50 anos, os 

estudantes demonstraram uma atitude positiva em relação à própria velhice, 

descrevendo caracteres indicativos de uma performance satisfatória no contexto 

físico, mental e social. Em outra vertente de percepção, o envelhecimento foi 

associado às mudanças de ritmo e de natureza do trabalho, sendo por fim levantada 

a possibilidade de estar vinculado a fatores limitantes.  

Quando estudantes, docentes e coordenadores foram investigados sobre as 

práticas e os desafios da abordagem do envelhecimento durante a graduação, bem 

como solicitados a sugerir propostas de aperfeiçoamento, o discurso do sujeito 

coletivo subsidiou uma multiplicidade de respostas.  

Algumas das necessidades apontadas foram: organização longitudinal e 

articulada ao tema no currículo, melhor aproveitamento dos cenários teóricos e 

práticos, introdução precoce da temática, implementação e estruturação dos 

conteúdos, oferta mais abrangente de estudo sistematizado sobre o processo do 

envelhecimento, visão global do currículo, da integralidade da pessoa idosa e do 

trabalho interdisciplinar, além da própria instituição dispensar maior atenção e valor 

à questão.  

Como propostas para superação dos problemas, foram mencionados: 

mudança de política e reestruturação do currículo, com introdução precoce e integral 

da temática, reflexão crítica sobre a implementação da metodologia, maior oferta de 

conteúdos voltados aos aspectos sociais e psicológicos do envelhecimento, 

ampliação do programa de capacitação dos docentes e do trabalho interdisciplinar, 

visão global do currículo, entre outros. 

Depreendeu-se, portanto, que o modelo curricular em vigor não tem 

contribuído para a percepção de uma adequada e clara abordagem do 

envelhecimento ao longo das séries como um todo. Além disso, esse modelo não 

favorece as abordagens propostas no PPC, considerando a integralidade no cuidado 

e a apropriação do método de ensino-aprendizagem crítico-reflexivo a partir das 

necessidades de saúde nos cenários de prática, uma vez que tem sido identificada 

forte presença de idosos nas atividades da UPP realizadas nos domicílios. Assim, a 

abordagem familiar poderia ser na perspectiva das diversas interfaces do 

envelhecimento (da promoção à saúde à recuperação dos danos). 



112 
 

Lacunas nesse sentido foram detectadas a partir do movimento de 

confrontação entre o projeto pedagógico de curso e o discurso dos participantes.  

Vale ressaltar que, nesse sentido, até mesmo as Diretrizes Curriculares 

Nacionais de Medicina deixam a desejar, por não proporem de forma mais 

consistente a implementação da abordagem do processo de envelhecimento nos 

currículos das escolas médicas. 

Outra evidência percebida na pesquisa, diz respeito à compreensão que o 

sujeito coletivo tem dos processos de mudança na formação, frente à metodologia 

de ensino-aprendizagem e à organização do currículo, tendo ainda, mesmo 

decorridos vinte anos de sua implementação na abordagem das metodologias ativas 

e currículo integrado, discordâncias frente à forma como se conduz essa formação 

no presente.  

Esses processos requerem constante discussão das diversas visões dos 

sujeitos envolvidos, considerando que convivem várias percepções e formas de 

construir o processo pedagógico no cotidiano. 

Em virtude de este estudo ter um recorte sobre a temática do 

envelhecimento e pautar-se em dados sobre a representação social dos sujeitos 

envolvidos, emerge aqui uma demanda por ampliação e aprofundamento do 

contexto da organização e implementação do curso, com indicação para uma 

pesquisa exploratória que se valha de outros parâmetros, tais como: observação, 

análise de documentos e novas investigações junto a outros sujeitos, abordando a 

perspectiva da comunidade e dos profissionais do serviço.  

Desse modo, tornar-se-á possível avançar na incorporação de estratégias 

que implementem e qualifiquem a construção, organização e oferta dos conteúdos 

voltados a abordagem do envelhecimento no contexto do currículo planejado e 

executado, durante a formação do estudante.  

Os Discursos do Sujeito Coletivo dos três grupos de participantes 

confirmaram, portanto, que os sujeitos da pesquisa possuem uma diversidade de 

olhares sobre o envelhecimento, os quais refletem a multiplicidade de valores 

culturais e a visão de mundo de cada um. Quanto às práticas curriculares sobre o 

envelhecimento, estas ainda estão restritas a algumas experiências, podendo 

representar prejuízos à formação do estudante, com possibilidade de 

desdobramento na atuação dos futuros profissionais. 
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APÊNDICE A 
 

Entrevista semi- estruturada 
 
Cadastro simplificado de caracterização dos participantes:  
 

 Natureza do vínculo com a FAMEMA:    

 Aluno (  ) Professor (  ) Coordenador (  ) 

 Sexo:   Fem.  (  )  Masc. (  ) 

 
Roteiro de entrevista 
     
Disparadores para os estudantes: 

 Como você se imagina daqui a 40 ou 50 anos? 

 Envelhecimento, o que isso significa para você? 

 Como você analisa a oferta do conteúdo do envelhecimento, a partir do 

cenário de ensino-aprendizagem da FAMEMA? (UPP, APP, LPP e UES) 

 De acordo com a sua percepção, fale sobre os desafios para a abordagem do 

envelhecimento durante a formação do estudante. 

 Quais seriam as suas sugestões para o aperfeiçoamento da abordagem do 

envelhecimento durante a graduação? 

 Você gostaria de acrescentar algo mais? 

 

Disparadores para os docentes: 

 Envelhecimento, o que isso significa para você?      

 Durante a sua formação acadêmica houveram abordagens sobre o 

envelhecimento? Em caso afirmativo, como foram desenvolvidas? 

 Como você analisa a oferta do conteúdo do envelhecimento, a partir do 

cenário de ensino-aprendizagem da FAMEMA? (UPP, APP, LPP e UES) 

 De acordo com a sua percepção, fale sobre os desafios para a abordagem do 

envelhecimento durante a formação do estudante. 

 Quais seriam as suas sugestões para o aperfeiçoamento da abordagem do 

envelhecimento durante a graduação? 
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APÊNDICE B 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Eu Ana Cristina Newlands Custodio, responsável pela pesquisa “O envelhecimento 
no processo de formação: visão dos discentes e docentes de medicina”, convido 
você a participar como voluntário (a) deste estudo por ser integrante da equipe de 
docência ou aluno do 6º ano do curso de medicina da FAMEMA.  
Esta pesquisa objetiva avaliar a visão de discentes e docentes da graduação em 
medicina quanto ao processo de envelhecimento. 
O procedimento de investigação ocorrerá por meio de entrevista individual 
(gravada), formulada a partir de perguntas abertas. Não há riscos relacionados com 
a sua participação. Caso perceba qualquer risco ou dano à sua saúde não previstos 
neste termo, o Sr.(a) tem o direito de não participar mais do grupo ou da entrevista. 
Durante todo o período da pesquisa você tem o direito de tirar qualquer dúvida ou 
pedir qualquer outro esclarecimento, bastando para isso entrar em contato, usando o 
endereço ou telefone da pesquisadora principal ou orientadora, que constam neste 
termo (abaixo).  
Você tem garantido o seu direito de não aceitar participar ou de retirar sua 
permissão, a qualquer momento, sem nenhum tipo de prejuízo.  As informações 
desta pesquisa serão confidencias, e poderão ser divulgadas apenas em eventos ou 
publicações científicas, não havendo identificação dos voluntários, sendo 
assegurado o sigilo sobre sua participação. O (a) Sr (a) não terá nenhuma despesa 
e também não receberá nenhuma remuneração com a sua participação.  
 
Consentimento pós informação: 
Eu,__________________________________________,RG____________________
após a leitura deste documento e ter tido a oportunidade de conversar com a 
pesquisadora responsável para esclarecer todas as minhas dúvidas, estou 
suficientemente informado(a), ficando claro para mim que minha participação é 
voluntária e que posso retirar este consentimento a qualquer momento sem 
penalidades ou perda de qualquer benefício. Estou ciente também do objetivo da 
pesquisa, dos procedimentos aos quais serei submetido, de não haver riscos à 
saúde, da garantia de confidencialidade, esclarecimentos, e que não terei gastos ou 
remuneração pela minha participação. Diante do exposto, expresso minha 
concordância de espontânea vontade em participar deste estudo. 
 
 

______________________________________ 
Assinatura do Participante 

 
 
 
_______________________________                 _________________________________ 

         Ana Cristina Newlands Custodio                                           Profª Drª Mara Quaglio Chirelli 
              Pesquisadora – Mestranda                               . Docente da Faculdade de Medicina de Marilia 
        RG:16 112.858 / CRESS: 46106                                        RG: 12.594.487-1 /COREN- SP: 32328 
              Fone: (14) 998619296                                                      Fone: (14) 34021744 –ramal 1316                                    
e-mail: anacristinanewlandscustodio@yahoo.com.br                    e- mail: marachirelli@gmail.com  
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ANEXO A 
 

Parecer Consubstanciado do CEP 
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ANEXO B 

 
 

ESTRUTURA CURRICULAR E CARGA HORÁRIA DO 
CURSO DE MEDICINA FAMEMA - 2014 

 

UNIDADE  Carga 
horaria 

 1º série  

UES 1 Necessidade de saúde 1 740 

UPP 1 Prática profissional 1 740 

Educação física  30 

Total 1º série  1510 

2º série 

UES 2 Necessidade de saúde 2 640 

UPP 2 Prática profissional 2 640 

E 1 Unidade educacional eletiva 1 240 

Educação física                                                                                                    30 

Total 2º série                                                                                                    1550 

3º série 

UES 3 O ciclo da vida 640 

UPP 3 Prática profissional 3 640 

E 2 Unidade educacional eletiva 2 240 

Educação física                                                                                                    30 

Total 3º série                                                                                                     1550 

4º série 

 

UES 4 Atenção às necessidades de saúde do indivíduo, 
família e comunidade, no modelo de vigilância à    

saúde 

288 

UPP 4 Prática profissional 4 1152 

E3 Unidade educacional eletiva 3 240 

Total 4º série                                                                                             1680 

 

Carga horária total (1º, 2º, 3º e 4º séries) 6 290 
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INTERNATO 

 
 

Estágio 
integrado 

Áreas de 
conhecimento 

Atividades 
diárias 

Plantões  Carga horária 

5º Série 

Saúde do adulto I 
(Clínica médica, 
Clinica Cirúrgica, 
Saúde mental, 
Saúde coletiva, 
Urgência e 
Emergência) 

Enfermaria 
clínica I 

240 168  
 
 
 

1.727 

Enfermaria 
clínica 2 

160 144 

Enfermaria 
cirúrgica 

240 216 

Psiquiatria 120 67 

Pronto socorro 
adulto 

36 336 

Saúde materno-
infantil I (Saúde 
da mulher, Saúde 
da criança, 
Saúde coletiva, 
Urgência e 
Emergência) 

Obstetrícia e 
Neonatologia 

240 72  
 
 

870 
Pediatria e 
Puericultura 

240 64 

Pronto Socorro 
Materno-infantil 

14 240 

Eletivo 4 Área de interesse comum ao estudante e ao 
programa 

160 

Total 5º série  2.757 

6º Série 

 
Saúde do adulto 
II (Clínica 
médica, Clínica 
cirúrgica) 

Enfermaria 
clinica 

200 96  
 
 
 
 
 

1.270 

Enfermaria 
cirúrgica  

200 54 

Terapia 
intensiva 

120 120 

Anestesiologia 80 - 

Ambulatório de 
especialidades 
clinicas  

 
200 

 
- 

Ambulatórios de 
especialidades 
cirúrgicas  

 
200 

 
- 

Saúde Materno-
Infantil II 
(Saúde da 
Mulher e 
Saúde da 
Criança) 

 
Ginecologia 
 

 
200 

 
90 

 
 

562 
  

Pediatria 
 

200 
 

72 

Eletivo 5 
 

Área de interesse comum ao estudante e ao 
programa 

200 

Total 6º série 2.032 

Carga horária total da 5º e 6º séries 4789 

   


