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Docentes Participantes:  

Maria Luiza Comper (IHAC/UFSB – Campus Jorge Amado); Márcio Florentino Pereira 
(IHAC /UFSB – Campus Sosígenes Costa); Luiz Antonio de Castro Santos (PPG-Estado e 
Sociedade – Campus Sosígenes Costa); Marcelo Andrade (IHAC /UFSB – Campus Paulo 
Freire); Carmen Fontes Teixeira (IHAC/UFBA); convidados externos – George Weisz 
(McGill Univ.); Gerald Oppenheimer (Univ. Columbia); Nísia Trindade (Fiocruz). 

Participantes: Estudantes de pós-graduação (Mestrado e Doutorado) e de graduação (BI-
Saúde, graduação em Saúde Coletiva e outros), além de outros participantes externos com 
inscrição como aluno especial no CC.  

Vagas: Serão disponibilizadas 20 vagas em cada sede/campus.  
PPGSC/ISC/UFBA = 20 vagas;  
PPG-EISU/UFBA = 20 vagas;  
CF-Saúde/UFSB = 60 vagas (20 por campus) 

Horário: três blocos temáticos com três encontros de manhã (9 às 12h30), nos meses de 
março-abril de 2017, conforme cronograma apresentado na programação. 

Ementa: Estudo sistemático de antecedentes históricos, princípios epistemológicos e pautas 
metodológicas de modelos de formação e sua articulação aos modos de cuidado em Saúde 
predominantes em distintos períodos da História do Ocidente. Em sua parte prática, o curso 
avalia estruturas curriculares e modelos pedagógicos de cursos de graduação em saúde no 
Brasil. 



Descrição do Curso: Inicialmente, focalizaremos duas fases precursoras dos modelos de 
formação e cuidado da modernidade: Idade Antiga/Idade Média e Renascimento/Iluminismo. 
Em segundo lugar, tomando como base a obra do ideólogo Georges Cabanis, exploramos 
modelos de formação em saúde que se tornaram hegemônicos durante o Século XIX, 
analisando o arcabouço epistemológico desses modelos a partir de Kant e de Comte, daí ao 
materialismo dialético de Marx-Engels e à criação da Psicanálise por Freud. Em terceiro lugar, 
analisaremos a Reforma Flexner – que consolidou o modelo tecnocientífico do cuidado em 
saúde que marcou o Século XX – convergindo para uma desconstrução da mitologia do 
modelo biomédico suposto flexneriano, apreciando sua vinculação ao pragmatismo deweyano 
e continuidade no movimento contemporâneo de pedagogias ativas e práticas baseada em 
evidências. Em quarto lugar, avaliaremos a emergência da chamada Medicina baseada em 
evidências, focalizando a contribuição de David Sackett ao desenvolvimento de metodologias 
tipo PBL, práticas sistemáticas de cuidado e avaliação tecnológica em saúde, além das 
propostas de mudanças na educação em saúde apresentadas no relatório da Comissão 
Independente sobre Educação dos Profissionais de Saúde para o Século XXI. Nos seminários 
de encerramento, avaliaremos as estruturas curriculares dominantes na formação em saúde no 
Brasil a partir da análise dos programas de cursos de graduação em saúde, com base na 
hipótese de que nunca fomos de fato flexnerianos. Finalmente, considerando iniciativas 
recentes no campo da Educação em Saúde, discutiremos o padrão tecnológico dominante nas 
práticas de educação e saúde, visando à proposição de modelos de formação profissional e 
modos de cuidado em saúde na perspectiva da Ecologia de Saberes. 

Organização: Componente Curricular (CC) no formato de seminário, em regime semi-
intensivo, metapresencial, com metodologia híbrida e estrutura de “aula invertida”. Leituras 
devem ser feitas, tarefas cumpridas e atividades realizadas, impreterivelmente, 
conforme planejado com antecedência na programação. Equipes de Aprendizagem Ativa 
(EAA), formadas por 3 a 5 estudantes, serão organizadas no início do CC, sob coordenação e 
tutoria de um dos estudantes (preferencialmente doutorandos ou mestrandos). A composição 
das EAAs poderá ser modificada ao fim de cada bloco do CC, a critério do docente 
responsável. Será feito uso de ambiente virtual de aprendizagem (Moodle, SIGAA) para 
disponibilização do material didático, facilitação da comunicação (fórum virtual) e entrega dos 
resultados das atividades designadas. Para cada Sessão haverá um Plano de Atividades (PLAT) 
detalhado, contendo horários, tópicos, tarefas, responsáveis, metodologias, instruções etc., 
construído coletivamente e pactuado com antecipação. 

Avaliação: Ao longo do seminário, os/as estudantes receberão constante feedback sobre seu 
desempenho. Em todas as atividades, um processo permanente de avaliação deve verificar 
cumprimento de objetivos e metas pedagógicas. O aproveitamento acadêmico (individual e 
por equipe) será monitorado ao longo do CC, tendo por base os seguintes itens e respectiva 
pontuação:   
1.   Frequência, pontualidade e participação (1,0 ponto): utilizando listas de presença e registros de 

observação aplicados nas atividades presenciais designadas (a nota desta atividade será individual, 
proporcional ao número de faltas e à pontualidade do estudante); 

2.   Compreensão de conceitos fundamentais (2,0 pontos): média aritmética das notas individuais 
aferida por meio de testes rápidos, realizados em formulário eletrônico, ao fim de cada bloco, e das 
notas coletivas dos textos-síntese apresentados pelo/a Relator/a de cada EAA; 

3.   Responsabilidade coletiva (3,0 pontos): auto-avaliação feita pelos membros de cada EAA que 
completarem o CC e validada pela ED; 

4.   Trabalho coletivo por EAA (4,0 pontos): análise de estrutura curricular e modelo de ensino-
aprendizagem de cursos de graduação na área da saúde (Medicina, Enfermagem, Farmácia e 
outros) em instituições brasileiras selecionadas, apresentados em seminários discentes; 

  



Objetivos:  

1.   Apresentar o desenvolvimento dos modelos de formação em Saúde e sua articulação 
aos modos de cuidado predominantes em distintos momentos da história do Ocidente; 
1.1   Conhecer e identificar os principais antecedentes históricos, epistemológicos e metodológicos 

da Formação em Saúde e das Práticas de Cuidado durante as Idades Antiga e Média, com 
destaque para a contribuição dos gregos, árabes e europeus (Sessão 2); 

1.2   Reconhecer as principais fases precursoras dos modelos de formação e modos de cuidado em 
Saúde da modernidade: Renascimento/Iluminismo (Sessão 3); 

1.3   Conhecer e identificar os principais elementos políticos e sociais do modelo de formação 
profissional em Saúde que dominou o mundo mediterrâneo e a América Latina durante o 
Século XIX, tomando como base a obra do ideólogo Georges Cabanis (Sessão 4); 

2.   Identificar e avaliar princípios políticos, fundamentos epistemológicos e elementos 
metodológicos dos modelos de educação superior em Saúde hegemônicos nas 
sociedades contemporâneas; 
2.1   Conhecer o modelo de reforma do ensino médico proposto pelo Relatório Flexner e suas 

repercussões/efeitos sobre a formação acadêmica e profissional no campo da saúde (Sessão 5); 

2.2   Compreender a prática baseada em evidência do ponto de vista da aplicação do conhecimento, 
com base na avaliação crítica das informações científicas na área da saúde, para tomada de 
decisões na clínica e no espaço hospitalar (Sessão 6); 

2.3   Conhecer e avaliar as propostas de mudanças na formação profissional em saúde contidas no 
relatório da Comissão Independente sobre Educação dos Profissionais de Saúde para o Século 
21 (Sessão 7); 

3.   Compreender a articulação entre modelos de formação profissional e modos de cuidado 
em saúde e sua relação com o padrão tecnológico das práticas de Educação e de Saúde 
predominantes no Brasil. 
3.1   Compreender as matrizes econômicas, políticas e ideológicas dos modos de cuidado em saúde 

da modernidade tardia, articuladas a modelos de atenção e avaliação tecnológica em saúde, 
orientados pela hegemonia das tecnociências nas sociedades contemporâneas (Sessão 8).  

3.2   Identificar os modos de cuidado e práticas de saúde que predominam no Brasil contemporâneo 
avaliando sua articulação com estruturas curriculares e modelos pedagógicos de programas de 
formação profissional em saúde (Sessão 9); 

3.3   Avaliar condições de viabilidade concreta de modelos de formação mediados por saberes e 
práticas, orientados por processos pedagógicos ativos e uso intensivo de tecnologias de 
informação e comunicação, na perspectiva da Ecologia de Saberes (Sessão 10). 

  



PROGRAMAÇÃO 

16/02 Sessão 1: Panorama da matéria: Introdução aos Modelos de Formação e Modos 
de Cuidado em Saúde. Composição das EAAs, discussão do programa, pactuação de 
processos de ensino-aprendizagem e modos de avaliação, distribuição de tarefas  

 

Primeiro Bloco 

07/03  Sessão 2: Antecedentes Históricos da Formação em Saúde e dos Modos de 
Práticas de Cuidado: I. Idade Antiga/Idade Média  

08/03  Sessão 3: Antecedentes Históricos da Formação em Saúde e dos Modos de 
Práticas de Cuidado: II. Renascimento/Iluminismo  

09/03  Sessão 4: Georges Cabanis e o longo Século XIX  

 

Segundo Bloco 

28/03 Sessão 5: Abraham Flexner ou a desconstrução de uma mitologia 

29/03 Sessão 6: David Sackett: pedagogias ativas e práticas baseada em evidências  

30/03 Sessão 7: Formação em Saúde e Modos de Cuidado no mundo contemporâneo 

 

Terceiro Bloco 

18/04 Sessão 8: Neste Brasil: nunca fomos flexnerianos, continuam cabanísticos, mas 
querem sackettear  
19/04 Sessão 9: Preparação do Seminário Discente 

20/04 Sessão 10: Seminário Discente  
Modelos de Formação em Saúde e Modos de Cuidado no Brasil: Estudos de Caso  

Painel: Formação para Cuidado em Saúde mediado por Saberes e Práticas: 
perspectivas críticas 

Avaliação do CC.  
Encerramento. 


