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RESUMO 

 

Galeazzi JB. O aprender na comunidade: análise qualitativa da experiência da clínica 
ampliada de promoção de saúde da FOUSP [dissertação]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo. Faculdade de Odontologia. 2021. Versão corrigida. 
 
 
Com o agravamento das crises econômicas e sociais, aumentam também as iniquidades 

em saúde da população. A compreensão da complexidade do processo saúde-doença é 

fundamental no oferecimento de um cuidado mais efetivo, e um dos caminhos para 

formar profissionais mais capacitados se dá pela aproximação com a comunidade. A 

metodologia do community-based dental education é aplicada pela disciplina de Clínica 

Ampliada de Promoção de Saúde da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo por meio de atividades extramuros, e este trabalho teve como objetivo 

compreender a influência desta experiência junto à comunidade no processo de 

aprendizagem dos estudantes. Foi realizado um estudo de caso holístico e singular e, 

com auxílio do modelo para aprendizagem ao longo da vida da Academia Nacional de 

Ciências, Engenharia e Medicina de Washington, realizou-se a pesquisa documental dos 

portfólios produzidos pelos discentes inspirada pelo método de análise de Laurence 

Bardin. Como resultado, foi possível identificar um melhor entendimento de temas 

subjetivos e complexos, além da revisão de suposições, valores e preconceitos, pela 

aproximação com o território. O trabalho em equipe contribuiu na superação de 

dificuldades e no desenvolvimento psicossocial e crítico dos estudantes, e o vínculo com 

a comunidade indicou ter contribuído especialmente na compreensão da singularidade 

dos indivíduos, do processo social e da importância do cuidado humanizado. O estudo 

mostrou que, a partir do contato com a comunidade e do deslocamento do modelo 

tradicional de ensino, a complexidade do processo saúde-doença ganhou contexto, 

contribuindo em uma educação crítica, humanista e reflexiva para futuros profissionais 

mais capacitados a exercer um cuidado ampliado em saúde. 

 

 

Palavras-Chave: Odontologia Comunitária. Ensino na Saúde. Aprendizado na 

Comunidade. Determinação Social em Saúde. 

 
 
 



 

ABSTRACT 

 
Galeazzi JB. Learning in the community: qualitative analysis of the experience of 
FOUSP's expanded health promotion clinic [dissertation]. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, Faculdade de Odontologia; 2021. Versão corrigida. 

 

As economic and social crises worsen, health inequities in the population also increase. 

Understanding the complexity of the health-disease process is fundamental in offering 

more effective care, and one of the ways to train more qualified professionals is through 

the approach to the community. The methodology of community-based dental education 

is applied by the discipline of Extended Health Promotion Clinic of the Faculty of Dentistry 

of the University of São Paulo through extramural activities, and this work aimed to 

understand the influence of this experience with the community in the process students' 

learning process. A holistic and singular case study was carried out and, with the help of 

the lifelong learning model of the National Academy of Sciences, Engineering and 

Medicine in Washington, a documentary research of the portfolios produced by the 

students was carried out, inspired by the method of analysis of Laurence Bardin. As a 

result, it was possible to identify a better understanding of subjective and complex 

themes, in addition to the revision of the students' assumptions, values and prejudices, 

due to the approximation with the territory. Teamwork contributed to overcoming 

difficulties and the students' psychosocial and critical development, and the link with the 

community indicated that they contributed especially to the understanding of the 

uniqueness of individuals, the social process and the importance of humanized care. The 

work showed that, from the contact with the community and the displacement of the 

traditional teaching model, the complexity of the health-disease process gained context, 

contributing to a critical, humanistic and reflective education for future professionals better 

able to exercise an expanded care in health. 

 

Keywords: Community Dentistry. Teaching in Health. Community learning. Social 

Determinants of Health  
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1 INTRODUÇÃO 

 

  

O cuidado em saúde enfrenta, cada vez mais, desafios em suas práticas. Com 

o cenário da pandemia mundial em 2020 e 2021 e da crise de saúde pública 

desencadeada pela COVID-19, as iniquidades e a complexidade do processo saúde-

doença ganharam destaque na grande mídia, nas agendas de governos e nos 

movimentos sociais. Antes mesmo do agravamento da situação, a Organização das 

Nações Unidas (ONU) elaborou, em 2015, uma Agenda com os Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio para 2030, e entre eles, a garantia do bem-estar físico, 

mental e social das populações recebe destaque 1. Ainda assim, o crescente aumento 

da desigualdade social e econômica continua impactando direta e indiretamente nas 

necessidades de saúde da população 2, e o enfrentamento das enfermidades exige 

profissionais cada vez mais capacitados e preparados para promover um cuidado de 

alta qualidade. 

A educação na saúde, que é voltada aos futuros profissionais, é considerada 

uma das estratégias para o enfrentamento das iniquidades e enfermidades, vez que 

o ensino está na base da preparação para o mercado de trabalho. O tema tem sido 

objeto de estudo em diversos países e campos de conhecimento, entre os quais, a 

Odontologia, devido a sua importância na constituição dos recursos humanos do 

setor. Porém, em decorrência da construção histórica dos modelos de ensino das 

universidades brasileiras, o modelo tradicional guiado pela visão biomédica da saúde, 

entendida como ausência de doença, corroboram para a formação de profissionais 

menos aptos para o enfrentamento das principais demandas da população 3.  

Buscando suprir a necessidade mercantil de profissionais cada vez mais 

especializados e menos generalistas, universidades públicas e privadas têm mostrado 

valorizar mais a prática clínica intervencionista em detrimento ao desenvolvimento de 

habilidades interpessoais, consideradas prioritárias em uma formação alinhada com 

as demandas globais de saúde bucal 4. Neste sentido, é fundamental estimular e 

estudar estratégias de ensino que busquem ampliar o olhar dos estudantes e que 
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ensinem, em cada um de seus eixos, a importância da determinação social e da 

complexidade do processo saúde-doença.  

Entre as estratégias quem vem sendo estudadas, o Community-based Dental 

Education (CBDE), que pode ser traduzido livremente como “educação odontológica 

baseada na comunidade”, tem se mostrado como uma metodologia de ensino 

eficiente na aprendizagem dos alunos de diversos países, e também caminha como 

uma resposta a necessidade de aproximação da comunidade com a universidade 5. 

O CBDE também é considerado uma estratégia de ensino eficaz no que diz respeito 

ao aprendizado subjetivo das práticas de assistência em saúde bucal, entre as quais, 

comunicação, empatia, curiosidade, humanização no cuidado, ampliação da 

perspectiva social da população, flexibilidade intelectual e pré-disposição à respeitar, 

ouvir e aprender com os pacientes 6, habilidades interpessoais e intrapessoais 

essenciais na formação de um profissional de saúde ético, responsável e resolutivo. 

Alinhada a estas considerações, a disciplina de Clínica Ampliada de 

Promoção de Saúde (CAPS) da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo (FOUSP), que tem como principal objetivo deslocar a perspectiva do estudante 

do modelo biomédico-assistencial para uma noção integral do processo saúde-doença 

utiliza, entre suas metodologias pedagógicas, o CBDE. Por meio de atividades 

extramuros planejadas em parceria com as Secretarias de Saúde e Educação do 

município de São Paulo, os estudantes se aproximam da comunidade e do serviço de 

saúde e são orientados a observar e trabalhar os conteúdos e conceitos discutidos 

em sala de aula no território. 

O modelo de trabalho “Framework for lifelong learning for health professionals 

in understanding and addressing the social determinants of health”, que será 

apresentado no capítulo de metodologia, foi utilizado como um norte ao longo de toda 

a construção do trabalho. Com seu auxílio, buscou-se analisar qualitativamente como 

se deu o fenômeno do aprendizado dos estudantes da FOUSP na comunidade, dentro 

do contexto da CAPS, por meio da pesquisa documental dos portfólios crítico-

reflexivos produzido pelos alunos ao curso da disciplina. Procurou-se responder como 

as atividades extramuros influenciaram no aprendizado dos alunos da CAPS e quais 

os principais aprendizados obtidos a partir da experiência junto à comunidade. 
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O trabalho tem como objetivo entender como o “Community-based Dental 

Education”, a partir da perspectiva estudada, corrobora no ensino ampliado em saúde 

e no aprendizado e desenvolvimento psicossocial de alunos de graduação. O presente 

trabalho procurou valorizar o ensino junto à comunidade como meio de promover a 

formação de profissionais mais competentes a exercer um cuidado em saúde de maior 

qualidade, em alinhamento com as Diretrizes Curriculares Nacionais e as atuais 

demandas sociais, além de servir de inspiração para um currículo universitário em 

Odontologia moderno, que permita a formação crítica, reflexiva e humanista engajada 

com o serviço de saúde e às necessidades da comunidade. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O presente capítulo de revisão de literatura tem a intenção de esclarecer o leitor 

sobre o aprendizado na comunidade, fenômeno estudado neste trabalho. 

Primeiramente, será realizada uma breve contextualização do método de aprendizado 

com base na comunidade e sua aplicação no ensino superior em Odontologia, e, em 

seguida, serão apresentados estudos que envolveram o uso do “community-based 

dental education”, com o objetivo de compreender melhor quais foram os resultados 

obtidos e como ocorreu o processo de ensino-aprendizagem nestes contextos. 

 

2.1 O ENSINO NA COMUNIDADE 

 

O ensino baseado na comunidade, ou aprendizado com base na comunidade, 

traduções da expressão inglesa “community-based learning (CBL)”, são termos que 

se referem à uma variedade de metodologias e programas utilizadas por educadores 

para conectar o que é ensinado nas escolas à comunidade correspondente, incluindo 

as instituições, meios e culturas locais 7. A Universidade do Colorado, que utiliza o 

CBL como metodologia, o define como uma estratégia intencional de integrar o 

aprendizado acadêmico com o engajamento comunitário, trabalhando de forma 

recíproca nos benefícios aos estudantes e aos grupos comunitários 8. A Organização 

Mundial da Saúde, por sua vez, definiu o conceito como atividades de aprendizagem 

que usam a comunidade extensivamente como um ambiente de ensino 9. 

Nas definições do “community-based learning”, a comunidade representa o 

principal fio condutor da estratégia educacional. O conceito de “comunidade” é amplo 

e complexo, e para alguns autores, considerado desgastado na atualidade, podendo 

se referir desde um conjunto de pessoas de uma mesma localidade até novas formas 

de associação de uma rede social10. No contexto do CBL, e neste estudo, se utilizou 

da definição de comunidade como grupo de pessoas com características diversas que 

são ligadas por laços sociais, compartilham de perspectivas comuns envolvem-se em 

ações de uma mesma localização ou configuração geográfica11. 
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A origem do aprendizado na comunidade é incerta, mas é possível destacar a 

influência do filósofo e educador Paulo Freire e da abordagem sociocultural em seu 

desenvolvimento metodológico. Nesta abordagem, Freire reforça a importância da 

interação com a realidade para que, a partir de uma perspectiva crítica do que se vê, 

estimule a consciência reflexiva dos estudantes para que estes questionem sobre o 

meio e transcendam em suas projeções 12. A metodologia proposta por Freire, assim 

como a de outros pedagogos como Piaget e sua abordagem cognitivista, compõe um 

leque de estratégias que visam superar a modelo tradicional de ensino, que, no Brasil, 

é fruto da construção histórica sob influência do ensino jesuíta de supressão dos 

saberes e da força da ditadura militar, que primava por um ensino doutrinador 13. 

No contexto do ensino superior em saúde, o modelo tradicional está fortemente 

enraizado nas práticas educativas, no qual se busca uma transmissão do 

conhecimento técnico-científico do educador (detentor do saber) para o educando 

(depósito a ser preenchido). As principais desvantagens dessa metodologia no 

ensino-saúde giram em torno da formação de um indivíduo passivo que tem 

dificuldade em aplicar à realidade os conteúdos ensinados 14. Construir um currículo 

que busque desenvolver habilidades complexas, necessárias para um profissional da 

saúde competente como empatia e respeito à diversidade, que trabalhe em ampliar o 

olhar para as diferenças sociais e culturais, é desafiador e necessita do 

comprometimento das instituições 6.   

 

2.2 O ENSINO EM ODONTOLOGIA NA COMUNIDADE 

 

O ensino em Odontologia, quando comparado a diferentes cursos de ensino 

superior e da área da saúde, possui uma carga técnica em sua constituição curricular 

ainda mais expressiva pelo reconhecimento da profissão no imaginário popular pela 

prática nos atendimentos em consultório odontológicos, especialmente em ambiente 

privado 4. A visão culturalmente tecnicista do cirurgião dentista é resultado da herança 

histórica do cirurgião-barbeiro 15 e da constituição do dentista prático que se somam 

as demandas de mercado que fortalecem a importância de práticas de estéticas em 

detrimento a práticas alinhadas as necessidades em saúde bucal da população 4. 
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Reconhecendo este cenário, as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de 

Graduação em Odontologia foram elaboradas com a intenção de reformular o ensino 

superior da área e direcioná-lo para a formação de profissionais mais competentes no 

cuidado em saúde 16. As DCNs indicam como competências na formação dos 

cirurgiões-dentistas a atenção à saúde, a tomada de decisões, comunicação, 

liderança, capacidade de gerenciamento e educação permanente e em seu artigo 

terceiro, explicita o perfil esperado dos egressos: 

 

Art. 3º O Curso de Graduação em Odontologia tem como perfil do 
formando egresso/profissional o Cirurgião Dentista, com formação 
generalista, humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os 
níveis de atenção à saúde, com base no rigor técnico e científico. 
Capacitado ao exercício de atividades referentes à saúde bucal da 
população, pautado em princípios éticos, legais e na compreensão da 
realidade social, cultural e econômica do seu meio, dirigindo sua 
atuação para a transformação da realidade em benefício da 
sociedade. 

 

O reconhecimento da importância da compreensão social, cultural e econômica 

é relacionada a constatação do valor do ensino dos determinantes sociais em saúde 

(DSS) na Odontologia 17. Os DSS podem ser definidos pelas condições em que as 

pessoas nascem, crescem, vivem, trabalham e envelhecem. Tais circunstâncias são 

afetadas pela distribuição de renda, poder e recursos a nível global, nacional e local, 

e são consideradas chave no entendimento das iniquidades em saúde 18. As 

dimensões dos DSS foram esquematizadas e são ilustradas por meio do reconhecido 

arco de Dahlgren e Whitehead 19 (Figura 2.1): 
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Figura 2.1 - Modelo esquemático proposto por Dahlgren e Whitehead e utilizado pela Organização 
Mundial da Saúde 

 

Fonte: Buss e Filho, 2007 19 

 

As metodologias ativas e modelos progressivos de aprendizagem ganham 

amplo destaque no ensino em determinação social em saúde quando comparadas ao 

modelo tradicional 20. O CBL aplicado a Odontologia costuma ser denominado 

“community-based dental education” (CBDE), que pode ser traduzido livremente como 

“educação odontológica baseada na comunidade”, e tem se mostrado como uma 

metodologia de ensino eficiente na aprendizagem dos alunos de diversos países, e 

também caminha como uma resposta a necessidade de aproximação da comunidade 

com a universidade 5. O termo e a prática no ensino superior em odontologia 

começaram a ganhar destaque em meados dos anos 1970, especialmente em 

universidades americanas como uma metodologia experimental, e tem ganhado força 

nas últimas décadas 21.  

Com as possibilidades de aprendizagem propiciadas pela experiência do 

CBDE, a metodologia possibilita que algumas necessidades de saúde bucal da 

comunidade sejam atendidas, como na diminuição da cárie dentária pela realização 

de atividades educativas e procedimentos clínicos preventivos 22. O emprego da 

estratégia a longo termo (mais de cinquenta dias), ainda que exija investimento 

organizacional para sua viabilidade, quando realizada em clínicas comunitárias, pode 

promover um aumento de receita das universidades e o aumento de confiança clínica 
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dos alunos tende a diminuir a necessidade por supervisão do corpo docente em suas 

práticas no ambiente acadêmico 23. 

O CBDE, estando intimamente associado ao ensino da determinação social em 

saúde, também é considerado uma estratégia eficaz no que diz respeito ao 

aprendizado subjetivo das práticas de assistência em saúde bucal, entre as quais: 

comunicação, empatia, curiosidade, humanização no cuidado, ampliação da 

perspectiva social da população,  flexibilidade intelectual e pré-disposição à respeitar, 

ouvir e aprender com os pacientes 24. Desta forma, o CBDE também age como meio 

para cumprimento das competências gerais e colaborativas das Diretrizes 

Curriculares Nacionais, e ganha destaca em sua aplicação no ensino da saúde 

coletiva no ensino superior 16. 

Habilidades interpessoais e intrapessoais são essenciais na formação de 

profissionais de saúde éticos, responsáveis e resolutivos no cuidado e colaboram na 

preparação para mercado, em especial para o trabalho na Estratégia de Saúde da 

Família na Atenção Primária em Saúde (APS). O trabalho interprofissional é 

considerado um desafio na consolidação da estratégia no Brasil pois exige que os 

indivíduos estejam abertos ao diálogo, sejam capazes dividir e assumir 

responsabilidades, e de reconhecer as atribuições dos demais profissionais 25. 

 

2.3 O CBDE NA LITERATURA 

 

Para esta segunda etapa da revisão narrativa, foi realizada a pergunta ampla 

de pesquisa: “A experiência do CBDE no ensino superior em Odontologia tem 

contribuído no aprendizado ampliado em saúde e no desenvolvimento psicossocial 

dos estudantes?”. Procurou-se inspiração no método da revisão sistemática com o 

objetivo de apresentar um panorama geral de como o método do CBDE tem sido 

empregado e estudado nas matrizes curriculares de Odontologia ao redor do mundo. 

A busca foi realizada nas plataformas Pubmed, Health System Evidence, Scielo 

e Google Scholar, sem restrição de idiomas, período, ou país de publicação. Foram 

preconizados projetos que utilizaram a metodologia do CBDE associados a matriz 
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curricular de graduação em Odontologia e foram excluídos aqueles relacionados 

exclusivamente a projetos sociais pontuais sem a supervisão docente, além daqueles 

cuja análise de resultados estava associada restritamente ao aprendizado de 

habilidades técnicas e procedimentos odontológicos. 

Dos trabalhos encontrados, foram selecionados 18 estudos, realizados nos 

Estados Unidos (n=6), Brasil (n=4), Sudão do Sul (n=1), Inglaterra (n=1), Índia (n=1) 

e Finlândia (n=1), Canadá (n=1), Austrália (n=1), Irã (n=1), África do Sul (n=1). Os 

resultados serão apresentados por categorias regionais, as quais: 1.1. Estudos 

estadunidenses e canadense; 1.2. Estudos brasileiros; e 1.3. Estudos asiáticos e 

oceânicos; 1.4. Estudos europeus e africanos; a fim de facilitar a leitura e 

entendimento dos principais achados. 

 

2.3.1 Estudos estadunidenses e canadense 

 

Um dos trabalhos mais citados a respeito do impacto da experiência do 

Community-based dental education nos estudantes foi realizado na Universidade da 

Carolina do Norte, Estados Unidos da América. Os autores redigiram um capítulo a 

respeito dos princípios organizacionais e estratégias específicas para analisar se o 

CBDE está sendo conduzido de forma a promover o aprendizado potencial dos 

alunos.6 

Os autores afirmam que introduzir os estudantes no início de sua formação em 

oportunidades de aprendizado extramuros aparenta contribuir na definição de suas 

carreiras e em sua responsabilidade ética, e para que sejam bem sucedidos nas 

atividades junto à comunidade, precisam fortalecer habilidades e competências que 

vão além das consideradas técnicas 6. Os tópicos apresentados que se relacionam ao 

oferecimento de uma experiência significativa do CBDE são: o oferecimento de 

suporte no trabalho junto à comunidade; preparação e consciência cultural; 

habilidades de comunicação e a reflexão e autoconsciência 

Os impactos do CBDE nas escolas de Odontologia, nos graduandos e na 

comunidade também foram discutidos no capítulo. Ainda há uma importante 

defasagem, na visão dos autores, a respeito da perspectiva comunitária da aplicação 
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do CBDE. De maneira geral, tanto a nível estadunidense como internacional, a prática 

da metodologia demonstrou melhorar a experiência de aprendizagem e ter um grande 

potencial de influenciar valores de equidade, serviço público e colaboração.  

Foi conduzido um estudo aplicado com alunos do primeiro ano do curso de 

Odontologia na Universidade do Sul da Califórnia que buscou, por meio de entrevistas 

circulares, identificar a mudança na atitude dos estudantes após participarem de dois 

programas obrigatórios com atividades extramuros, especialmente no que diz respeito 

as responsabilidades profissionais em oferecer cuidado às populações mais 

vulneráveis – cenário no qual não há um sistema universal de saúde. Como resultado, 

foi possível concluir que a maioria dos estudantes acreditava que a sociedade é 

responsável por fornecer serviço odontológico aos menos favorecidos, mas menos 

clareza em como esse serviço deveria ser realizado, indicando, na visão dos 

pesquisadores, um maior entendimento da complexidade da determinação social em 

saúde 26.  

Outro trabalho buscou analisar a influência do CBDE em estudantes do quarto 

ano da Universidade de Michigan, a partir da avaliação de confiança e escolha de 

atuação depois de formado com pessoas de baixa renda antes e após a experiência 

na comunidade. Como resultado, foi possível concluir que houve aumento da 

confiança dos alunos, apresentando maiores chances de escolher trabalhar no serviço 

público depois da saída da faculdade. Os autores sugerem também que quanto maior 

o tempo dos alunos com a comunidade, aumentam as chances da opção de buscar 

trabalhar com a população de baixa renda no início da carreira 27. 

Pesquisadores americanos conduziram um estudo qualitativo após os 

estudantes concluírem duas rotações clínicas na comunidade e relatarem em forma 

de texto incidentes que esses tenham considerado críticos na experiência e suas 

reflexões sobre o aprendizado obtido. A partir das respostas, os autores puderam 

identificar um desenvolvimento de autoconsciência, empatia, habilidades de 

comunicação e autoconfiança por parte dos alunos, e que os incidentes considerados 

críticos criaram dilemas éticos que promoveram maior conscientização da 

complexidade do cuidado em saúde bucal e levaram os estudantes a questionar 

estereótipos e preconceitos 28. 
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Seguindo a iniciativa de análise do reporte de incidentes críticos, pesquisadores 

da Univerisidade de Minnesota conduziram um estudo retrospectivo com alunos do 

último ano de odontologia. Nesta análise, os autores puderam concluir que a reflexão 

aliada ao CBDE desafiou como a percepção dos alunos sobre as iniquidades em 

saúde bucal e expandiram o significado atribuído a responsabilidade profissional, além 

de reforçar o entendimento da importância da educação em saúde bucal 29. 

Outros pesquisadores realizaram um projeto visando comparar as opiniões de 

estudantes de universidades americanas privadas e públicas a respeito da realização 

de atividades extramuros por meio da aplicação de um questionário. No geral, a 

maioria dos alunos das escolas privadas desejaram passar mais tempo na realização 

de atividades com a comunidade do que os de universidades públicas, que atribuíram 

maior tempo às atividades educativas em detrimento aos serviços clínicos 30. 

Os autores refletem que a decisão de que tipo de atividades extramuros são 

apropriadas varia de acordo com o contexto em que a escola está inserida, e devem 

levar em conta as necessidades da população desatendida. Reforçam também que 

os programas deverão ser compreendidos pelos alunos como úteis e valiosos, sendo 

este um fator extremamente importante no sucesso das práticas, assim como a 

participação dos graduandos na construção do projeto. Seja pública ou privada, para 

os autores, o aprendizado extramuros junto à comunidade não tem que ser visto como 

um fator adicional ao currículo, mas sim, como um componente necessário a qualquer 

currículo contemporâneo 30. 

Um trabalho foi publicado em 2014 sobre a aplicação do conceito teórico de 

conscientização de Paulo Freire em um estudo de caso da universidade Mc Gill, 

localizada em Quebec, Canadá. A graduação em odontologia de Mc Gill tem duração 

de quatro anos, e o aprendizado junto à comunidade ocorre através de um programa 

que atende a população carente e tem, entre seus objetivos, a intenção de treinar os 

alunos para a prestação de cuidados a uma população com diferentes necessidades 

de saúde das que eles estão habituados a trabalhar na clínica universitária 31. 

Por meio de entrevistas semiestruturadas com alunos do último ano do curso, 

observação e análise de documentos, os pesquisadores buscaram compreender a 

consciência crítica a respeito da realidade social da promoção de ações em prol da 
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justiça social, além de identificar como suas percepções sobre os temas influenciam 

seus futuros planos profissionais. Os achados do trabalho revelaram um princípio de 

conscientização sobre as desigualdades sociais, mas uma atribuição de 

responsabilidade ao governo ou a própria população carente e um desinteresse em 

trabalhar com este público como carreira, e sim, através do voluntariado 31. 

Para a pesquisadora brasileira Clarisse Reis e demais pesquisadores 

canadenses envolvidos no trabalho, existe uma grande necessidade de as instituições 

acadêmicas de odontologia pensarem e implementarem estratégias de melhorar a 

consciência crítica dos estudantes a respeito das iniquidades em saúde bucal e da 

determinação social em saúde. Ainda, há a sugestão de que a aplicação do CBDE 

deve ser planejada considerando as atitudes que poderão ser desenvolvidas pelos 

graduandos após a experiência 31. 

 

2.3.2 Estudos brasileiros 

 

Foi publicado em 2020 uma revisão sistemática de literatura buscando 

responder se a percepção do aluno do curso de odontologia com ensino baseado na 

comunidade sofre influência do professor. Ainda que o estudo tenha utilizado 

trabalhos de diversas localidades, foi conduzido por um grupo de pesquisa brasileiro, 

e tem uma grande importância visto o grau de evidência deste tipo de trabalho 32. 

Os resultados foram categorizados de acordo com as relações estabelecidas, 

que foram: relações comunidade-instituição; docentes x ensino/aprendizagem; e 

percepção x estudante x ensino/aprendizagem na odontologia. Os autores puderam 

afirmar, a partir da revisão conduzida, que o papel do docente é fundamental na 

construção de conhecimentos e na gestão de ações que têm como objetivo a 

formação de profissionais preparados para o século XXI, sensíveis aos problemas da 

comunidade e a prestação de cuidados em todos os níveis de serviços de saúde 32.  

Um estudo de caso foi realizado sobre a abordagem qualitativa com estudantes 

de odontologia brasileiros que realizaram estágio curricular na atenção básica, no qual 

seus diários de campo foram analisados, buscando compreender como se deu a 

percepção dos graduandos em relação à vivência da prática em saúde na Atenção 
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Básica. Um dos resultados apontados pelo estudo foi o aumento da sensibilidade dos 

alunos pelos problemas da comunidade e que a presença deles em diferentes locais 

promoveu, gradualmente, uma mudança positiva na rotina do serviço e nos próprios 

estudantes 33. 

Outro importante achado das análises diz respeito das reflexões dos 

estudantes sobre a contribuição do estágio em uma formação profissional competente 

em responder às necessidades humanitárias. Os autores reforçam, ainda, o desafio 

do alinhamento de expectativas entre universidade, serviço de saúde e comunidade, 

reforçando a necessidade de realizar reavaliações contínuas do aprendizado na 

comunidade e no serviço público de saúde 33. 

Pesquisadores da Universidade Estadual de Campinas realizaram um estudo 

quali-quantitativo visando analisar a percepção dos estudantes de odontologia sobre 

a importância dos estágios supervisionados em Unidades de Saúde da Família (USF) 

de Piracicaba, São Paulo, em sua formação. A partir do questionamento “Qual a sua 

opinião sobre a importância desse estágio no SUS para a sua formação profissional? 

Comente essa experiência e seus aspectos positivos e negativos”, foram analisadas 

as respostas de 184 estudantes, dos quais 48,9% consideraram positivo conhecer a 

realidade social e 15,8% indicaram ter sido uma experiência negativa por interferir na 

produção clínica. Por meio da análise dos discursos, os autores puderam identificar o 

potencial do estágio na vivência de experiências práticas no SUS e na promoção de 

reflexões sobre a desigualdade social, trabalho em equipe e do processo de ensino-

aprendizagem. As respostas também levaram a concluir que existe uma forte 

preocupação dos alunos sobre sua produtividade clínica intramuros, vez que os 

alunos deixam de realizá-las para participarem do estágio extramuros, e se sentem 

prejudicados pela alta cobrança de produção. Para os autores, o estudo reforça a 

importância da incorporação de atividades extramuros nos cursos de graduação da 

área da saúde como um todo 34. 

Pesquisadoras realizaram um trabalho sobre as repercussões de um programa 

extramuros na formação de estudantes de odontologia desenvolvido na Universidade 

Federal de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Foram realizadas atividades de 

assistência, promoção e educação em saúde para um grupo de oitenta catadores de 

material reciclável, que, após realização do programa, demonstraram mudanças 
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positivas em suas práticas e cuidados em saúde. Com relação ao aprendizado obtido 

pelos graduandos e docentes, foi possível observar que, por estarem envolvidos em 

atividades externas ao contexto formal de ensino, foi possível uma maior reflexão 

sobre seu trabalho, adicionando experiência e conhecimento a ele. As autoras 

ressaltam que, ainda que este projeto tenha propostas altruístas, constitui um espaço 

de aprendizagem que prepara futuros profissionais direcionados a realizar ações de 

inclusão social e mais humanizados 35. 

 

2.3.3 Estudos asiáticos e oceânicos 

 

Foi conduzido um estudo na Índia a partir de revisão da literatura e da avaliação 

de atividades rotativas de estudantes em ambientes clínicos comunitários. Os 

pesquisadores puderam concluir que a reflexão que ocorre durante o contato com a 

comunidade favorece o desenvolvimento de boas habilidades de comunicação, 

melhor raciocínio clínico e habilidades de gestão pela significância que é gerada 

nestes contextos. O processo reflexivo foi estimulado pela narrativa descritiva, 

documentação fotográfica e por discussões pós-experiência em pequenos grupos 36. 

Pesquisadores conduziram um estudo qualitativo sobre o ponto de vista de 

alunos da Faculdade de Odontologia da Universidade de Ciências Médicas do 

Curdistão, em Sanandaj, Irã, a respeito da realização de um curso baseado na 

comunidade. Ao final do curso, 36 estudantes foram entrevistados a respeito de sua 

experiência e os dados coletados foram divididos em fragilidades e potencialidades. 

Com relação as fragilidades do curso, os alunos apontaram problemas de execução, 

coordenação e planejamento, além de considerarem limitada a cobertura dos serviços 

odontológicos oferecidos.  As potencialidades identificadas foram o desenvolvimento 

individual e profissional, maior entendimento da saúde bucal coletiva e odontologia 

preventiva, e a familiarização com os sistemas associados ao oferecimento do serviço. 

Os resultados do trabalho mostram a importância da organização e do planejamento 

das atividades extramuros e reforçam os aprendizados pessoais e desenvolvimento 

social e profissional dos estudantes 37. 
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Autores australianos também trabalharam com o feedback dos graduandos, 

mas neste caso, que realizaram atividades extramuros em zona rural remota do país. 

Os alunos produziram diários reflexivos obrigatórios, que foram analisados pelos 

autores, e destacaram o aproveitamento das atividades fora do ambiente universitário, 

tanto clínicas como gerais. Um dos principais pontos reforçados foi o desenvolvimento 

cultural obtido através da experiência, especialmente pelo conhecimento obtido sobre 

a zona rural. Ainda que a maioria dos estudantes tenha demonstrado satisfação com 

o trabalho realizado no território a respeito do atendimento às necessidades em saúde 

bucal da população, os pesquisadores também identificaram preocupações 

associadas a qualidade dos materiais e equipamentos utilizados na prática clínica. De 

forma geral, mesmo com as dificuldades encontradas, os estudantes se sentiram 

estimulados a buscar adaptações na elaboração de planos de tratamento e nos 

procedimentos. Os autores reforçam, também, a importância da confiança dos 

estudantes em se aventurarem em comunidades distantes, como na área rural, para 

que se possa obter um impacto significativo da experiência 38. 

 

2.3.4 Estudos europeus e africanos 

 

Autores buscaram examinar a necessidade e aplicabilidade da educação 

baseada em experiências no currículo da Universidade de Khartoum, no Sudão do 

Sul. Foram realizadas três fases de estudo que visaram, primeiramente, avaliar as 

limitações do modelo inicial de ensino na comunidade para em seguida criar junto aos 

docentes um novo modelo. O projeto piloto foi implementado e após sua realização, 

foi possível constatar a aprovação dos estudantes, sendo que 96% destes apresentou 

um melhor entendimento das necessidades da comunidade, 93% melhoraram seu 

senso de responsabilidade social, todos se sentiram fortalecidos e 96% relataram 

mais confiança em suas habilidades e capacidades interpessoais como agentes de 

mudança 39. 

 Foi realizado um estudo na cidade de Plimude, Inglaterra, buscando avaliar a 

relevância de projetos engajados com a comunidade melhoravam habilidades de 

comunicação e como a experiência com a comunidade se relacionou aos 

aprendizados observados. Os estudantes relataram melhora significativa em sua 
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capacidade de escuta ativa, em dar e receber feedbacks e em interpretar a linguagem 

corporal, habilidades de comunicação essenciais no cuidado aos pacientes. A 

experiência com a comunidade demonstrou ajudá-los a superar a falta de confiança 

inicial e a tirá-los da zona de conforto, que não fora identificada pelos discentes 

durante as atividades, mas sim após reflexão e discussão da experiência 40. 

Pesquisadores da Universidade de Helsinki, Finlândia, conduziram um estudo 

de 2010 a 2016 no qual os estudantes de odontopediatria realizavam procedimentos 

clínicos na Atenção Primária em Saúde. Além da oportunidade de aprimorar suas 

habilidades clínicas pela variedade e diversidade de procedimentos realizados, os 

alunos demonstraram obter maior confiança e entendimento a respeito do sistema 

público de saúde e dos determinantes sociais em saúde 41. 

Em 2018, pesquisadores conduziram um trabalho sobre as experiências de 

graduandos do último ano da Universidade de Kwazulu, África do Sul, no ensino 

baseado na comunidade conduzido no ano de 2016. Foi aplicado um questionário 

autorreferido que continha perguntas sobre o entendimento do termo “community-

based education”, aspectos positivos da experiência, desafios enfrentados, 

aprendizados sobre a comunidade e considerações sobre as iniciativas 

interprofissionais. Foi questionado também quais iniciativas da APS podem interagir 

com outras disciplinas para elevar as comunidades. A respeito dos aspectos positivos 

da experiência, os alunos puderam retratar seu autodesenvolvimento, uma melhor 

consciência cultural, maior responsabilidade social e a facilitação da transição para o 

mercado de trabalho. Os principais desafios foram associados à comunicação, 

recursos e a adaptação a um novo ambiente. Os autores puderam concluir que alocar 

os estudantes em treinamento em situações reais é benéfico para seu 

desenvolvimento pessoal e profissional e sugerem que uma abordagem 

interprofissional na exposição ao CBDE colabora na obtenção de experiências de 

aprendizado significativo 42. 
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3 PROPOSIÇÃO 

 
 

Analisar como a metodologia do community-based dental education pode ter 

influenciado no processo de aprendizagem dos estudantes da disciplina de Clínica 

Ampliada de Promoção de Saúde da FOUSP junto à comunidade. 

 

3.3 QUESTÕES DE INVESTIGAÇÃO 

 
1. Como as atividades extramuros influenciaram no aprendizado dos alunos da 

CAPS? 

 

2. Tendo como referência o modelo de trabalho de aprendizagem a longo prazo 

em DSS, quais foram os principais aprendizados obtidos a partir da experiência 

do extramuros? 
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4 METODOLOGIA 

 

Reconhecendo a busca para compreender o fenômeno da aprendizagem a 

partir da experiência com a comunidade e o contexto no qual ela ocorre, foi decidida 

a realização da pesquisa qualitativa, opção de escolha quando se busca explicar ou 

descrever um evento ou uma situação 43. Na pesquisa qualitativa o pesquisador é o 

instrumento-chave e o ambiente é a fonte direta dos dados, sendo seu principal 

objetivo a interpretação do fenômeno-objeto de estudo, e ela pode ser realizada por 

meio de estudos de caso, pesquisas documentais ou estudos etnográficos. Para esta 

investigação, foi escolhida a estratégia de estudo de caso singular e holístico 

complementado pela análise de conteúdo 43. A figura 4.1 a seguir apresenta um 

resumo esquematizado da metodologia proposta. 

 

Figura 4.1 - Esquema metodológico da pesquisa 

 

Fonte: A autora. 
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4.1 O ESTUDO DE CASO 

 

Tendo como base as perguntas norteadoras apresentadas no capítulo anterior, 

a escolha do tipo de estratégia a ser utilizada nesta pesquisa levou em consideração 

a teoria e esquematização para estudos de caso 44. O autor afirma que investigações 

que se propõe a responder perguntas de “como?” ou “por que?”, bem como visam 

entender melhor determinado fenômeno dentro de seu contexto, são beneficiadas por 

esse tipo de estratégia, que pode ser do tipo singulares ou múltipla, holística ou 

embebida. Primeiramente, foi necessário compreender e identificar que o contexto 

estudado é a disciplina de Clínica Ampliada de Promoção de Saúde da FOUSP, no 

ano de 2015, e o caso, o aprendizado a partir da experiência com a comunidade 

(“community-based dental education”).  

Com relação à singularidade ou multiplicidade, optou-se pela primeira opção 

pelos critérios de representatividade e longevidade do estudo, período relativo a 

realização da disciplina. Além disso, é importante contextualizar que, anteriormente, 

foi realizada pela pesquisadora Profa. Dra. Fernanda Campos Almeida Carrer uma 

pesquisa intitulada “O Portfolio como ferramenta de avaliação do aluno de graduação 

da Clínica Ampliada de Promoção de Saúde: Análise qualitativa”. Esta pesquisa, 

aprovada pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia da Universidade de São 

Paulo sob CAAE: 31641414.0.0000.0075 (ANEXO A), teve como principal objetivo 

reconhecer a utilização do portfólio crítico-reflexivo como uma ferramenta válida no 

processo de aprendizagem e na avaliação dos estudantes. Nela, alunos de iniciação 

científica, orientados pela equipe de professores e pesquisadores, realizavam a 

observação e o acompanhamento da turma, elaboravam relatórios e faziam a leitura 

flutuante, a codificação e a interpretação dos portfólios produzidos. 

A pesquisa, realizada a partir de 2015, serviu de base para a idealização e a 

construção do presente trabalho, não apenas pelo arcabouço teórico e pela base de 

dados coletada, mas também pelo contato direto e interativo do observador com a 

situação-objeto de estudo, parte importante no processo de entendimento dos 

fenômenos no estudo de caso 45. O contato da pesquisadora principal e observadora 

com o objeto de estudo (aprendizado na CAPS) ocorreu em três momentos: como 
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aluna da disciplina em 2013, monitora e aluna de iniciação científica em 2015 e como 

facilitadora na pós graduação. As diferentes experiências permitiram uma 

aproximação à perspectiva dos sujeitos (estudantes) sem que houvesse uma 

interferência no caso. Os demais avaliadores selecionados e treinados para contribuir 

na interpretação e validação dos resultados tiveram como requisito a realização do 

primeiro semestre da disciplina. 

 

4.2 A ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

  

A análise de conteúdo foi realizada com abordagem indutiva, com 

procedimento descritivo, com técnica de observação direta intensiva por meio da 

análise do conteúdo temática46 , proposta por Laurence Bardin e guiada pelo 

framework de NASEM 47. Por meio desta análise, buscou-se responder as questões 

de investigação e atingir a proposição principal pela compreensão da influência do 

community-based dental education, representado pelas atividades extramuros, no 

ensino experiencial e colaborativo associado ao aprendizado em determinação social 

em saúde, de acordo com o domínio “educação” do modelo de trabalho de NASEM. 

No planejamento operacional da pesquisa, seguindo as etapas indicadas, foi 

solicitado o contato formal com a FOUSP e com o Comitê de Ética em Pesquisa a fim 

de obter a autorização para realização do trabalho, com a devida explanação dos 

objetivos do estudo. Posteriormente, foi definido quais seriam as pessoas e os 

documentos que seriam utilizados. Nesta etapa, obteve-se acesso a base de dados 

da pesquisa “O Portfolio como ferramenta de avaliação do aluno de graduação da 

Clínica Ampliada de Promoção de saúde: Análise qualitativa”, na plataforma Moodle, 

restringindo o universo do estudo ao material digital correspondente aos alunos que 

cursaram a disciplina no ano de 2015, no período integral.  

Foi realizada uma pré-seleção dos portfólios a serem analisados, tendo como 

critérios de exclusão aqueles que tenham sido elaborados por alunos com um número 

de faltas na disciplina acima de quatro; alunos que, por algum motivo, não tenham 
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participado das atividades extramuros; e portfólios que não estivessem completos ou 

em formato compatível para realização do estudo. Os documentos selecionados 

tiveram qualquer registro que possibilitasse a identificação de seus autores deletados 

e foram organizados em pastas eletrônicas nomeados por códigos – a letra “P” 

seguida do número correspondente.  Após esta fase de organização, deu-se 

continuidade as demais etapas da técnica de pré-análise de conteúdo de Bardin: a 

leitura flutuante por duas avaliadoras treinadas; a definição do corpus de análise; a 

discussão de hipóteses a partir da primeira leitura e a averiguação se os indicadores 

do framework escolhido seriam suficientes para promover a interpretação do material.  

O número de portfólios avaliados posteriormente, na fase de exploração, foi 

definido pela saturação da amostra, ou seja, quando os dados apresentaram, na 

perspectiva dos avaliadores, sinais de exaustividade, representatividade, 

homogeneidade e pertinência. Orientados pelo domínio “educação” do modelo de 

trabalho, a pesquisadora responsável e as avaliadoras procuraram identificar 

unidades de registro e a categorização com base em informações representativas do 

conteúdo pertinentes ao caso estudado utilizando inicialmente uma planilha eletrônica 

no programa Microsoft Excel 2016 e, posteriormente, no software MAXQDA. Por fim, 

na fase de tratamento e interpretação dos resultados e identificação de interferências, 

foi realizada uma análise comparativa entre os achados, ressaltando aspectos que 

foram considerados diferentes ou semelhantes pela pesquisadora principal e as 

avaliadoras. 

 

4.3 O FRAMEWORK DE NASEM 

 

Pesquisas qualitativas que buscam analisar a relação ensino-aprendizagem 

podem vezes acabar fugindo do tema ao se perderem em reflexões e análises. 

Procurando evitar esta situação, pesquisadores utilizam metodologias validadas, 

estratégias e técnicas de pesquisa reconhecidas, como também utilizam frameworks, 

modelos de trabalho ou de estudo essenciais para evitar desvios, melhorar a estrutura 

da pesquisa e validar o estudo como um todo. Com essa intenção, foi realizada a 

busca por um modelo voltado à educação de profissionais da saúde, elaborado por 
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um comitê de especialistas, que abordasse o ensino da determinação social em 

saúde. Entre os resultados, destacou-se o modelo de trabalho desenvolvido pelo 

Conselho de Saúde Global das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e 

Medicina (NASEM) de Washington, Estados Unidos, publicado pela Imprensa da 

Academia Nacional (NAP) em 2016. 

O modelo em questão foi pensado a partir do reconhecimento da importância 

do ensino em determinação social em saúde na conscientização de potenciais causas 

dos problemas de saúde e da importância de abordá-las nas e com as comunidades. 

Ele foi intitulado como “Framework for lifelong learning for health professionals in 

understanding and addressing the social determinants of health” e traduzido 

livremente para “Modelo de trabalho para aprendizagem ao longo da vida por 

profissionais de saúde na compreensão e abordagem dos determinantes sociais da 

saúde”. Para fins práticos, o framework será citado neste estudo como “framework de 

NASEM” e, para melhor entendimento da proposta da condução do estudo, foi 

traduzido e suas cores editadas a fim de destacar o domínio “EDUCAÇÃO”, conforme 

apresentado na figura 4.2.: 

Figura 4.2 - Modelo para aprendizagem ao longo da vida por profissionais de saúde na compreensão 
e abordagem dos determinantes sociais da saúde pelas Academias Nacionais de 
Ciências, Engenharia e Medicina (NASEM) de Washington, 2016 

 

Fonte: A autora, com base no modelo das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina 
(NASEM) de Washington (2016). 
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O framework de NASEM foi planejado tendo como base os aprendizados e 

ideais geradas a partir das experiências de educadores, profissionais da saúde e 

líderes internacionais, e tem como objetivo central o conceito de “lifelong learning”, 

definido pelo dicionário de Cambridge como “o processo de adquirir conhecimento e 

habilidades ao longo da vida, frequentemente para ajudar a realizar seu ofício 

apropriadamente” 48. O aprendizado ao longo da vida representa a possibilidade de 

utilização do modelo durante todos os níveis educacionais, e é construído a partir dos 

domínios educação, comunidade e organização, apresentados em um triângulo 

significando a constante interação entre eles, enquanto um círculo branco engloba 

componentes próprios de cada domínio. A divisória pontilhada que divide a área dos 

componentes simboliza que, mesmo cada um pertencendo a um domínio específico, 

o componente também pode ser relacionado aos demais. 

Sem deixar de reconhecer a dinâmica do modelo e a importância de avaliar 

todos os domínios e componentes para que se possa conduzir o aprendizado ao longo 

da vida na determinação social em saúde, este estudo focou no domínio 

“EDUCAÇÃO”, nos componentes de aprendizagem experiencial e aprendizagem 

colaborativa, e seus tópicos centrais são apresentados na figura 4.3. A decisão de 

centralizar em dois componentes se deu pela viabilidade do objeto de estudo e pela 

relação deste com o “community-based dental education”, sendo que ambos foram 

utilizados para nortear as análises e estruturar a apresentação dos resultados deste 

trabalho e serão aprofundados no capítulo correspondente.  

O primeiro componente, de aprendizado experiencial, está diretamente 

associado ao community-based dental education, pois é ele que trata de todo o 

aprendizado prático obtido pelos estudantes em campo. Já o segundo, aprendizado 

colaborativo, está vinculado a metodologia do aprendizado baseado em problemas, 

conhecido também como PBL (“problem-based learning”), e corresponde a 

identificação do pensamento crítico e engajamento estudantil.  

Nesta pesquisa, foram avaliados, essencialmente, os aprendizados obtidos a 

partir do CBDE, e não do PBL, mas a categoria foi mantida nas análises pois ao longo 

do curso, os alunos trabalham em grupo e na lógica da problematização, e são 

orientados a buscar e idealizar soluções para as adversidades observadas por eles 

no território e identificados pela comunidade. Os demais componentes e domínios 
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serão abordados no capítulo de discussão, a fim de apontar sugestões e refletir sobre 

as conclusões do estudo.  

Figura 4.3 - Componentes do domínio “EDUCAÇÃO” escolhidos para o estudo 

 

Fonte: A autora, com base no modelo das Academias Nacionais de Ciências, Engenharia e Medicina 
(NASEM) de Washington (2016). 

 

De acordo com os autores do modelo apresentado, o domínio “educação” figura 

no topo para representar que o framework trata, essencialmente, sobre o ensino. 

Quando utilizado em disciplinas ambulatoriais, o framework de NASEM auxilia na 

demonstração e entendimento de como os DSS estão incorporados na prática, 

enquanto matérias que não realizam este tipo de atividade também são beneficiadas 

pela melhoria pedagógica no entendimento dos impactos dos futuros profissionais na 

saúde individual dos pacientes, da comunidade e da população. Para melhor 

entendimento do contexto acadêmico e caso de estudo desta pesquisa e como o 

framework será utilizado, é necessário apresentar a Clínica Ampliada de Promoção 

de Saúde (CAPS). 

 

4.4 A CLÍNICA AMPLIADA DE PROMOÇÃO DE SAÚDE 

 

A disciplina de Clínica Ampliada de Promoção de Saúde (CAPS) é componente 

curricular obrigatório do curso de graduação em Odontologia da FOUSP e é oferecida 

anualmente tanto para alunos do período noturno quanto diurno. Ela compõe o leque 

de disciplinas teórico-práticas do departamento de Odontologia Social, tem carga 

horária de 120 horas distribuídas em aulas e atividades que ocorrem em um período 
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por semana ao longo de dois semestres. Até o ano de 2016, a disciplina era cursada 

no primeiro ano letivo, depois passou a ser oferecida no segundo ano de curso. 

O contexto de sua criação e inclusão em 2006 veio com o intuito de responder 

às políticas do Ministério da Educação (MEC) e da Saúde na reestruturação do 

currículo acadêmico, suportadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, publicadas 

no ano de 2002. Seu objetivo central está em promover o aprendizado pelo contato 

com o território e serviços de saúde para que o estudante possa reconhecer os 

determinantes sociais do processo saúde-doença e atuar de forma mais efetiva em 

seu enfrentamento. 

A CAPS foi estruturada seguindo o referencial pedagógico do arco da 

problematização de Charles Maguerez (Figura 4.4) 49, e sua organização se dá por 

meio de módulos – nos quais os respectivos conteúdos são apresentados de maneira 

progressiva, com relação a complexidade, e de modo indissociável. No decorrer dos 

módulos, os alunos realizam leituras obrigatórias, participam de seminários, realizam 

atividades baseadas em metodologias ativas, como a elaboração de mapas 

conceituais e documentários, e, conforme aprofundado neste estudo, participam de 

atividades extramuros no território adstrito às Unidades Básicas de Saúde (UBS) da 

região do Butantã, em São Paulo, entorno do campus universitário.  

 

Figura 4.4 - Arco da Problematização de Charles Maguerez 

 

Fonte: Prado 49 
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No início do primeiro módulo, as turmas são divididas por ordem alfabética em 

pequenos grupos, compostos por 25 alunos cada aproximadamente, que são 

acompanhados ao longo do ano letivo por um ou dois professores responsáveis e 

monitores (alunos de graduação mais adiantados no curso). Tal divisão é uma 

estratégia para aproximar tanto os estudantes entre si como grupo, como também em: 

romper o paradigma do ensino tradicional que tem o professor como figura distante, 

estimular o pensamento crítico, incentivar a participação ativa, e melhorar habilidades 

de comunicação e de grupo. No total, a cada ano, são cerca de três a quatro grupos 

no período integral e dois a três no período noturno, e a CAPS ocorre um período por 

semana. 

É importante mencionar o caráter dinâmico da disciplina, que a cada ano letivo 

propõe atividades novas de acordo com o feedback recebido pelas turmas anteriores, 

pela autoavaliação do corpo docente e pelas diferentes gestões públicas do serviço 

saúde e da universidade – o que impacta diretamente na realização ou não dos 

extramuros. Nesse sentido, a pesquisa realizada buscou apresentar o mesmo 

contexto de ensino-aprendizagem para que de fato fosse possível mensurar o impacto 

das atividades em uma mesma turma, de um mesmo período letivo. A turma em 

questão corresponde a de número 119, ingressantes em 2015 na FOUSP, mesmo 

ano de oferecimento e realização da CAPS, no período integral. 

No ano de 2015, a disciplina pactuou junto da Secretaria de Educação e de 

Saúde do Estado de São Paulo quatro visitas à quatro diferentes Unidades Básicas 

de Saúde (UBS) e seus entornos no primeiro semestre do curso para a turma 119, as 

quais: UBS Vila Dalva, UBS Jardim D’Abril, UBS Nova Jaguaré e UBS Paulo VI. O 

cronograma do primeiro semestre da CAPS é apresentado pelo ANEXO B e nele é 

possível identificar a realização de uma visita ao território por módulo, ou seja, a cada 

assunto tratado, era solicitado que os alunos voltassem seus olhares e percepções à 

comunidade de acordo com o que vinha sendo discutido. 

No primeiro módulo, foram apresentados aos conceitos de território e problema, 

e os alunos foram orientados a realizar leituras e discussões a respeito da amplitude 

e subjetividade destes dois tópicos. O objetivo era o entendimento do território vivo e 

da individualidade de cada ser. No primeiro extramuros, correspondente ao primeiro 

módulo, os alunos eram acompanhados por agentes comunitários para acompanhar 
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a territorialização – processo definido pela Rede Humaniza SUS como: conhecer o 

território, que é onde a vida acontece, e, a partir das suas necessidades, organizar os 

serviços. Ao final do módulo e início do módulo seguinte, os alunos eram orientados 

a realizar apresentações em sala de aula para os demais grupos para apresentar os 

territórios visitados. 

No segundo módulo, foram discutidos os determinantes sociais em saúde, o 

conceito ampliado de saúde e o processo saúde-doença. O elo entre o primeiro 

módulo e o segundo se dá a partir das relações do território com os DSS, e nele os 

estudantes voltam à região visitada anteriormente, novamente acompanhados pelos 

agentes comunitários, e com auxílio de um roteiro buscavam identificar os 

determinantes sociais das microáreas visitadas e conversar com moradores para 

entender melhor o que era saúde para um dos moradores. Como fechamento, 

voltando à sala de aula, os alunos confeccionaram mapas conceituais, ferramenta 

cognitivista de ensino que visa identificar e organizar a lógica de aprendizado³, e neles 

identificar a causa dos problemas observados e possíveis soluções. 

O terceiro módulo trata da promoção de saúde, prática integral do cuidado e 

qualidade de vida. Neste momento, através da indicação de leitura de artigos, cartas 

e realização de seminário de discussão, os docentes buscam ampliar o olhar dos 

alunos no cuidado em saúde, sempre dialogando com os conceitos anteriormente 

trabalhados. No terceiro extramuros, os alunos são orientados a procurar espaços 

promotores de saúde e buscar entender junto à comunidade como e para que se dá 

a utilização do território. Buscam também identificar ações desenvolvidas nesse 

sentido, como por exemplo, na organização de caminhadas coletivas com idosos 

promovidas pela equipe das UBSs ou pela existência ou não de um sistema de coleta 

de resíduos. 

No quarto e último módulo do semestre, os alunos são introduzidos ao conceito 

da Atenção Primária em Saúde. Diferentemente dos outros módulos, neste, os alunos 

primeiramente vão à Unidade para conhecer seu interior, ver sua infraestrutura e 

iniciativas, conversar com as equipes de saúde, inclusive a Equipe de Saúde Bucal, 

buscar compreender melhor a rotina e as ações realizadas, para depois discutirem 

sobre o que observaram. A ideia é que eles possam identificar nas ações das UBSs 

todos os pontos trabalhados ao longo do semestre e entender, de modo prático, como 
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o Sistema Único de Saúde, em especial à APS, se organiza nesse sentido e como 

são presentes suas potencialidades no cuidado ampliado em saúde, reforçados pela 

realização da atividade “UBS dos sonhos”, descrita no artigo de Fernanda Carrer e 

equipe, que detalha todas as atividades propostas na disciplina 50. 

 

4.5 O PORTFÓLIO DESCRITIVO-REFLEXIVO 

 

Desde o início do semestre, os alunos foram orientados a elaborar 

individualmente um portfólio descritivo-reflexivo sobre os conteúdos e atividades 

experienciados na disciplina ao longo dos módulos, iniciado por sua história de vida. 

A utilização do portfólio como método de ensino, aprendizagem e avaliação tem como 

objetivo comum à CAPS contribuir no desenvolvimento pessoal, social e profissional 

no contexto da política de saúde do SUS 51. 

A orientação foi que os materiais fossem produzidos em meio digital, em 

formatos compatíveis como “.doc”, “.pdf” ou “.ppt”, e que devessem ser postados na 

plataforma Moodle da disciplina em datas apresentadas no cronograma. A cada data 

de postagem, os professores realizaram a leitura deste material e apresentavam a 

turma um feedback geral, levando em consideração o objetivo do material: descrever 

as atividades realizadas e os aprendizados obtidos de maneira crítica e reflexiva. Os 

alunos foram informados, como em todos os anos desde a utilização do portfólio como 

um dos métodos de avaliação, que críticas negativas em relação à disciplina não 

acarretariam prejuízos na nota, assim como a não disponibilização do portfólio para a 

pesquisa.  

 

4.6 CONSIDERAÇÕES ÉTICAS 

 

Os portfólios dos alunos das turmas de 2015 da disciplina de CAPS foram 

coletados na pesquisa “O Portfolio como ferramenta de avaliação do aluno de 

graduação da Clínica Ampliada de Promoção de saúde: Análise qualitativa”, após 

aprovação do Comitê de Ética da FOUSP sob o CAAE 31641414.0.0000.0075. Nesta 
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fase, foram armazenados digitalmente os documentos de uso autorizado pelos alunos 

através do Termo de Consentimento Livre Esclarecido, convidando os estudantes a 

pesquisa, de forma voluntária, e garantindo o direito de sair da mesma a qualquer 

momento, explicando também que não haveria benefício direito pela participação.  

Para o novo estudo, que está sendo apresentado, foi necessário realizar nova 

submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa, a fim de garantir a aprovação do uso dos 

dados para o presente estudo, reforçando o sigilo dos participantes e a autorização 

de seu uso pela pesquisadora responsável do projeto inicial. Essa submissão foi 

aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Odontologia da 

Universidade de São Paulo sob o CAAE 28207420.9.0000.0075 (ANEXO C). 

  



55 

 

5 RESULTADOS 

 

Após realizada a leitura inicial flutuante dos documentos produzidos pelos 

graduandos da disciplina de CAPS, conforme descrito no capítulo anterior de 

metodologia, foi possível obter como resultado da pré-análise os quadros 5.1 e 5.2 de 

indicadores. A pré-análise junto a elaboração do quadro permitiram a elaboração de 

seis perguntas norteadoras (quadro 5.1) além da identificação de hipóteses sobre a 

inserção do contexto da CAPS no modelo de NASEM (quadro 5.2).  

Foram analisados dezesseis portfólios, quando houve a saturação da amostra, 

e houve a identificação de duzentos e doze códigos separados em cinco contextos 

correspondentes ao modelo de NASEM. A categorização final e o tratamento dos 

resultados serão apresentados a seguir. 

Quadro 5.1 – Perguntas norteadoras elaboradas de acordo com o modelo de NASEM e pré-análise 

Fonte: A autora. 

 

 

 

 

 

 

 

COMPONENTE ELEMENTO PERGUNTAS NORTEADORAS 

APRENDIZADO 
EXPERIENCIAL 

APRENDIZAGEM 
APLICADA 

Como alunos aplicaram os assuntos discutidos em sala de 
aula e trabalhados na leitura indicada a partir da 

experiência do extramuros?   

De que forma os conceitos foram compreendidos após os 
extramuros e como eles foram aplicados ou observados na 

perspectiva dos estudantes? 

ENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO 

Como se deu o envolvimento dos com a comunidade e com 
o serviço de saúde durante as atividades extramuros?  

 

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

Como os alunos autoavaliam seu desempenho e sua 
relação com a CAPS ao longo do semestre? 

 

 

APRENDIZADO 
COLABORATIVO 

 PENSAMENTO 
CRÍTICO 

Quais habilidades psicossociais e pensamentos críticos o 
aluno demonstrou obter a partir do trabalho em equipe? 

 

 

 ENGAJAMENTO 
ESTUDANTIL 

Como os alunos buscaram respostas e soluções para os 
problemas observados? 
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Quadro 5.2 – Hipóteses resultantes da pré-análise dos portfólios com base no framework de NASEM 

COMPONENTE ELEMENTO FRAMEWORK DE NASEM HIPÓTESES NO CONTEXTO CAPS 

APRENDIZADO 
EXPERIENCIAL 

APRENDIZAGEM 
APLICADA 

"alunos aprendem por meio 
da aplicação prática de 
competências, teorias e 

modelos discutidos a partir 
do ensino tradicional, em 

sala de aula." 

Os alunos utilizam o aprendizado 
teórico, fruto da leitura de textos, 
realização de seminários e aulas 

expositivas, no contato com o 
território, com a comunidade, e com 

o serviço de saúde. 

ENVOLVIMENTO 
COMUNITÁRIO 

"quando os alunos 
demonstram preocupação 

em entender a 
comunidade, observando 

as singularidades do 
território, se aproximando 
da população e pensando 
em ações voltadas a ela" 

Os estudantes se aproximam dos 
agentes comunitários na exploração 

do território e se envolvem com a 
comunidade através das visitas 

domiciliares e entrevistas com as 
pessoas do bairro. 

 

AVALIAÇÃO DE 
DESEMPENHO 

"desempenho busca 
identificar se os estudantes 
conseguiram desenvolver 

“competências” 
necessárias no 

entendimento da 
determinação social em 

saúde em toda sua 
complexidade. " 

Os estudantes conectam os 
conceitos abordados 

progressivamente na disciplina, 
demonstrando um amadurecimento 

ao longo do processo, e uma 
compreensão dos múltiplos aspectos 
que compõe o cuidado ampliado em 

saúde. 

 

 
O aprendizado experiencial corresponde aquele que se dá por meio de experiências, combinadas a reflexão, 

na qual os alunos desenvolvem e fortalecem suas competências de autoavaliar suas suposições, valores, 
crenças. 

 

APRENDIZADO 
COLABORATIVO 

 PENSAMENTO 
CRÍTICO 

"identificado pela 
capacidade dos estudantes 

de desenvolver suas 
habilidades de 

comunicação, resolução de 
problemas, trabalho e 

colaboração em equipe." 

Os estudantes encontraram 
soluções em grupo para enfrentar os 
desafios do extramuros por meio do 
desenvolvimento de habilidades de 

comunicação. 

 

 

 ENGAJAMENTO 
ESTUDANTIL 

"empenho ativo dos alunos 
em estudar por conta 

própria, buscando soluções 
para os problemas 

encontrados, guiados pelos 
educadores que devem 

estabelecer objetivos claros 
de aprendizagem" 

Os alunos buscam responder suas 
dúvidas e anseios através da 

autorreflexão. 

 

 

No aprendizado colaborativo há ênfase no trabalho em grupo, no qual há uma troca de conhecimentos e 
experiências entre os estudantes, membros da comunidade e profissionais do serviço de saúde, além de uma 

busca ativa dos alunos em superar as dificuldades encontradas. 

 

Fonte: A autora. 
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5.1 APRENDIZADO EXPERIENCIAL 

 

De acordo com o modelo de NASEM, o aprendizado experiencial corresponde 

aquele que se dá por meio de experiências, combinadas a reflexão, na qual os alunos 

desenvolvem e fortalecem suas competências de autoavaliar suas suposições, 

valores, crenças. É considerado um componente fundamental na aplicação da 

compreensão dos determinantes sociais em saúde, e para que ele aconteça, é 

imprescindível que os estudantes estejam abertos a novas vivências, sem 

preconceitos, e com tempo e suporte para reflexões. 

Ele é formado por três componentes centrais, os quais: a aprendizagem 

aplicada, o envolvimento comunitário e a avaliação de desempenho.  

 

5.1.1 Aprendizagem aplicada 

 

A aprendizagem aplicada se refere a uma abordagem educacional pela qual os 

alunos aprendem por meio da aplicação prática de competências, teorias e modelos 

discutidos a partir do ensino tradicional, em sala de aula. Essa aplicação, no contexto 

da CAPS e na metodologia do community-based dental education, se deu a partir da 

aplicação do aprendizado em sala de aula, fruto da leitura de textos, realização de 

seminários e aulas expositivas, no território, com a comunidade, com o serviço de 

saúde.  

Pergunta norteadora 1: Como alunos aplicaram os assuntos discutidos em sala 

de aula e trabalhados na leitura indicada a partir da experiência do extramuros? 

Os alunos demonstraram obter maior entendimento dos assuntos discutidos 

em sala de aula, além de uma maior compreensão dos textos indicados, após a 

experiência no extramuros. Os graduandos demonstraram reconhecer a importância 

das atividades práticas em campo para que pudessem de fato compreender em maior 

profundidade os conceitos teóricos da disciplina.  
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“Essas experiências agregam para mim um aprendizado muito 
mais profundo que posso explicar e que já consegui em outras 
matérias da grade curricular. As experiências práticas para mim 
são sempre aprendizados muito mais profundos que os 
teóricos.” - P04 

“A meu ver todos os conteúdos foram analisados e vivenciados 
de forma efetiva. (...) como um todo, todas as aulas e extramuros 
se completam otimizando as teorias.” - P06 

“... o maior aprendizado que a CAPS proporciona é através das 
visitas extramuros. Claro que todo conteúdo teórico ministrado 
nas aulas é o alicerce de todo conhecimento adquirido, porém, 
julgo que a oportunidade de poder vivenciar que cada visita 
oferece, acaba sendo um momento de realmente absorver a 
essência de cada discussão e debate levantado em sala de 
aula.” - P07 

“Muitas vezes os textos me pareciam muito vagos e pareciam 
não me acrescentar muitas coisas. Porém nas visitas eu 
conseguia fazer um “link” entre o conteúdo e a prática. (...) . Algo 
que me marcou muito foi a saúde como determinante social. 
Lembro-me bem que após ler os textos dos Módulos 1 e 2 fomos 
a uma visita a UBS, e pude comprovar o conteúdo dos textos” - 
P14 

 

Foi possível identificar, ainda em relação ao conteúdo teórico, que alguns 

estudantes obtiveram maior facilidade em identificar e entender os conceitos 

trabalhados no território por conta da leitura indicada prévia. 

 

“... a realização de uma leitura prévia referente ao tema foi um 
ponto que me chamou atenção. Acredito que essa didática 
facilitou o entendimento, proporcionou debates interessantes 
nas aulas e nos preparou para o extramuros (sabíamos o que 
poderíamos encontrar no território e o que deveríamos observar 
nele).” - P02 

“... através da concepção de Saviani acerca de problema, foi 
possível identificar os principais problemas (necessidades) da 
microárea visitada, as necessidades da população não somente 
no âmbito da saúde, mas em nas dimensões física, psíquica e 
social dos indivíduos, uma vez que a territorialização não ignora 
as subjetividades de cada indivíduo.” - P10 
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Pergunta norteadora 2: De que forma os conceitos foram compreendidos após 

os extramuros e como eles foram aplicados ou observados na perspectiva dos 

estudantes? 

Foi possível identificar que os alunos refletiram sobre os conceitos trabalhados, 

entre os quais, território vivo, conceito ampliado em saúde, determinação social em 

saúde e promoção de saúde, e puderam aplicá-los e observá-los em suas atividades 

de campo. Primeiramente, com relação ao conceito de território vivo, os estudantes 

demonstraram compreender a sua importância no planejamento e cuidado em saúde 

e associar sua relação com o processo saúde-doença. 

 

“... no fim do dia, realmente entendi o porquê da discussão de 
território e como ele influencia tanto na vida dos moradores. E, 
por isso, é essencial o reconhecimento de toda a região antes 
da construção de uma UBS, para que ela possa atender da 
melhor forma possível a população, de acordo com a realidade 
dela.” - P01 

“... visitamos algumas moradias a fim de obter dados referentes 
a maneira como a população compreendia essa questão 
[processo saúde-doença], (...). A partir disso foi possível analisar 
a relação entre os impactos das características do território no 
processo saúde-doença e como esses fatores interferiam na 
vida da população.” - P02 

“...o espaço não estático proposto por Milton Santos, que 
funciona como produtor e produto das diferenciações agora faz 
todo o sentido. No extramuros na UBS foi possível notar as 
diferenciações que cada porção da população causava no 
território, assim como o território influía na vida deles.” - P06 

“...percebi que o processo de saúde-doença se relaciona 
diretamente ao modo como é vivida a vida no território, como se 
deu seu processo de formação histórica e social, e como a 
população expressa isso em cada área que compõe o território 
que estivemos visitando...”. - P13 

“após o extramuros, fora evidenciada a relação da população 
com o ambiente. Esse conjunto, revelou a dependência que 
ambos possuem, e como as transformações são profundas na 
vida dos moradores do local.” - P16 

 



60 
 

Sobre o conceito ampliado em saúde, que é discutido em conjunto ao 

conceito subjetivo de problema de Saviani², os alunos tiveram a oportunidade de 

questionar os moradores dos territórios visitados sobre o que estes entendiam como 

saúde. Essa atividade provocou reflexões sobre o conceito da Organização Mundial 

da Saúde e do porquê do senso comum em relacionar saúde como ausência de 

doença, e trouxe o entendimento para os estudantes da importância da subjetividade 

dos indivíduos. 

 

“Cheguei à conclusão então que a definição de saúde da OMS, 
difere bastante da defendida pelo senso comum, que vê a 
doença no sentido médico, como a ausência de doenças.” - P01 

“Quando em campo, pesquisamos beneficiários do SUS quanto 
a definição de saúde. Em geral, nos foram apresentadas 
respostas amplas que abrangiam o poder do trabalho e de 
realizar as atividades cotidianas.” - P06 

“...queríamos entender o que é estar doente, o que é uma 
doença (em alguns casos que foram citados em sala, doença era 
não poder trabalhar; uma definição um tanto quanto chocante) e 
quais doenças eles acreditavam que predominavam na sua 
região. Para minha outra surpresa, vários responderam que as 
pessoas não tinham doenças, apenas algumas com dengue ou 
virose.” - P09 

“através do extramuros [pude] provocar uma reflexão nos 
indivíduos e em mim mesma sobre algo [saúde] que é tão 
simples, mas ao mesmo tempo tão difícil de ser definido e 
conceituado.” - P10 

“Entendi o real conceito da palavra problema, sendo relativa de 
pessoa para pessoa. Que nem sempre o que eu achar um 
problema para a comunidade, eles também possam achar. 
Como um bom profissional é preciso ter discernimento quanto a 
isso.” - P12 

 

A respeito da determinação social em saúde, conteúdo apresentado após a 

primeira visita, foi possível identificar um olhar mais cuidadoso para as relações no 

território e os processos sociais. Os alunos demonstraram compreender, após a visita, 

a correlação entre os diversos determinantes sociais na saúde da comunidade. 
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“... percebi que, principalmente ao atender áreas mais precárias, 
preciso adaptar o atendimento a realidade das pessoas que 
estão sendo atendidas. A forma de orientar, de indicar alguma 
resolução para algum problema, deve ser feita levando em 
consideração as condições sociais.” - P01 

“Nas duas visitas que fizemos à Vila Dalva, pude observar uma 
grande quantidade de lixo espalhado pela rua, fator que contribui 
para o alastramento de doenças como a dengue, que é 
endêmica naquela região, a leptospirose, entre outras.” - P08 

“... aprendi como é importante conhecer o território, entendi o 
conceito de problema e que saúde e doença não são apenas 
fenômenos biológicos individuais, mas também são processos 
sociais, que dependem das condições em que as pessoas estão 
inseridas.” – P12 

“... o que ficou de mais importante para mim desse módulo foi a 
percepção do espaço como um todo: moradores, condições 
sociais desses, relações de trabalho estabelecidas, geografia e 
meio ambiente. Todos esses fatores influem diretamente na 
saúde da população e não podem ser ignorados.” - P14 

 

Sobre a promoção de saúde, último conceito trabalhado no semestre, foi 

perceptível o amadurecimento dos estudantes. Foi possível identificar uma visão mais 

crítica sobre as estratégias utilizadas pelo serviço de saúde e sua efetividade com a 

população, além de conseguirem aplicar o conceito de promoção nas atividades 

educativas preparadas e realizadas nas escolas e creches. 

 

“A promoção de saúde é uma estratégia de articulação 
transversal na qual se confere visibilidade aos fatores que 
colocam a saúde da população em risco e às diferenças entre 
necessidades, territórios e culturas (...). Conceito que pudemos 
aplicar em nossas viagens extra muros, por exemplo no ensino 
das crianças a escovar os dentes na creche.” - P04 

“As visitas à UBS e as casas das pessoas, fizeram os alunos 
compreenderem o conceito de prevenção, promoção e 
qualidade de vida.” - P05 

“... na Vila Dalva, é muito recorrente as pessoas reclamarem da 
falta de políticas públicas de promoção de saúde, mas as poucas 
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já existentes, como praças de lazer e aparelhos de ginástica e 
grupos de corrida e de arte promovidos pela UBS, são pouco ou 
nada valorizadas pela população.”  - P08 

 
5.1.2 Envolvimento comunitário 

 

O envolvimento comunitário é descrito pelos autores do framework quando os 

alunos demonstram preocupação em entender a comunidade, observando as 

singularidades do território, se aproximando da população e pensando em ações 

voltadas a ela. Nesta categoria, os autores identificam que é importante que exista 

uma relação de parceria mutuamente benéfica entre a instituição de ensino e o serviço 

de saúde. No contexto da CAPS, o envolvimento comunitário corresponde a 

aproximação dos estudantes com os agentes comunitários na exploração do território, 

participação em visitas domiciliares e entrevistas com as pessoas do bairro. 

Pergunta norteadora 3: Como se deu o envolvimento dos estudantes com a 

comunidade e com o serviço de saúde durante as atividades extramuros?  

Com relação ao serviço de saúde, foi perceptível a quebra de expectativa dos 

alunos a partir do contato e envolvimento com os profissionais da rede. A maioria 

relatou possuir uma visão inicial negativa a respeito ao serviço público de saúde, bem 

como de seus profissionais, que fora quebrada após a experiência proporcionada 

pelas atividades do extramuros. Também foi possível perceber uma quebra de 

expectativa ao ouvir a opinião da população adstrita às unidades sobre a qualidade 

do serviço prestado. 

 

“Como um relato pessoal, umas das partes que mais me chamou 
a atenção foram os relatos e as observações a respeito da 
maneira como os profissionais de saúde se articulavam para 
melhorar o ambiente em que vivem, como remanejar agendas, 
mudar a rotina, dar atenção a alguns aspectos, ou seja, a 
capacidade de analisar o que há a volta independente de 
território, problema, doenças, culturas e a partir disso fazer a 
diferença.” - P03 

“...acompanhamos uma dentista, o que foi uma experiência 
muito legal pois passamos uma tarde vendo como o profissional 
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trabalha na UBS e conseguimos ver os problemas e dificuldades 
que ela enfrenta em seu dia a dia. Eu, particularmente, consegui 
eliminar um preconceito que tinha em minha cabeça, pois ao 
acompanhar a dentista pude notar que a falta de recursos para 
o CD não existe. Ela trabalhava em ótimas condições, com uma 
auxiliar e matérias de boa qualidade.” - P04 

“O meu contato com o SUS até então havia sido apenas para 
tomar vacinas. Não conhecia a forma de funcionamento, e minha 
ideia se baseava em relatos de outras pessoas. Foi uma 
experiência realmente surpreendente. Quando cheguei em casa 
após a primeira visita, contei para os meus pais como as 
pessoas possuíam assistência e todos nós ficamos 
impressionados com a ação do governo, sempre tão criticada, 
mas que proporciona o cuidado desde o interior das 
residências.” - P06 

“... se formos ver, há muita coisa investida alí, não apenas 
dinheiro, há, principalmente, carinho, dedicação e preocupação, 
como pude ver na UBS. Isso só concretizou o quão positivo é o 
Sistema Único de Saúde para mim.” - P09 

 

Outro ponto associado ao envolvimento dos alunos com a comunidade diz 

respeito aos agentes comunitários de saúde (ACS), que acompanharam os 

estudantes ao longo da maior parte das atividades junto aos docentes em campo. O 

acolhimento e segurança trazidos pelos ACS para os estudantes na exploração do 

território esteve presente na maioria dos relatos analisados, nos quais os alunos 

destacaram a relação da população com os agentes e conseguiram refletir a respeito 

do reconhecimento da importância dos ACS no cuidado em saúde. 

 

“A primeira característica do local que me chamou a atenção foi 
o carinho e a atenção dos agentes de saúde com as famílias da 
região. A confiança das pessoas que paravam os agentes que 
nos acompanharam para abraçar ou tirar alguma dúvida 
realmente não era o que eu esperava, e foi algo que me deu uma 
visão muito positiva do trabalho desses profissionais na 
comunidade.” - P01 

“Algo que me surpreendeu foi a realização de trabalhos em 
conjunto com a população, mostrando uma real preocupação 
com os pacientes não só no que diz respeito a área da saúde, 
ou seja, há uma busca por melhoras naquele local, e isso 
depende de todos.” - P02 
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“Conheci várias casas e seus moradores, que tinham um carinho 
e uma confiança inigualável em seus agentes de saúde. Para 
eles, os agentes não eram pessoas em horário de trabalho, mas 
sim amigos antigos que vinham visitá-los. (...). Sem eles, muitas 
pessoas ainda não saberiam como prevenir e tratar doenças e 
nem iriam mais ao médico. E vivenciar essa experiência com um 
agente ao meu lado foi muito enriquecedor.” - P05 

“...pude perceber a grande importância que a Agente 
Comunitária tem no processo de vinculação do paciente à 
unidade de saúde: através desse profissional é possível que a 
realidade vivenciada pelos moradores seja algo de fato 
conhecido pela equipe de saúde, que pode dessa forma então, 
compreender o indivíduo não como um corpo doente, mas em 
sua totalidade.” - P10 

 

O envolvimento dos alunos com os moradores do bairro e com suas 

necessidades indicou o fortalecimento na compreensão da humanização do cuidado, 

do acolhimento e da integralidade dos indivíduos. A receptividade da comunidade 

surpreendeu os estudantes e provocou reflexões acerca de diferentes realidades 

sociais das quais os alunos não vivenciam cotidianamente. 

 

“...acredito que a matéria de CAPS abriu meus olhos para uma 
realidade totalmente diferente e me proporcionou conhecer 
pessoas incríveis que nunca pensei que iria conhecer: uma mãe 
batalhadora com um filho deficiente mental; uma família muito 
pobre mas também muito feliz e que nos fez nos sentir em casa; 
uma senhora que não conseguia mais sair de sua cama mas 
conversou (...) mesmo não podendo fazer muito senti que ao 
menos pude conversar com elas e orientá-las a tomar certas 
atitudes em relação à saúde.” - P05 

“Um caso que me chamou muita atenção foi a primeira casa que 
visitei, era a Dona Maria, que ao se despedir me abraçou e pediu 
para eu me formar logo e ir atendê-la, e à comunidade também. 
Confesso que essa senhora mexeu muito comigo e foi o que 
mais me marcou nessa visita.” - P07 

“Durante as visitas, percebi que é importantíssimo ter contato 
com a população, saber dos seus problemas, hábitos e estilo de 
vida, para que se possa fazer um trabalho eficiente. É 
necessário, logicamente, que se chegue com cuidado ao 
território, sempre dialogando muito com as pessoas e 
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respeitando os limites que aquela população impõe durante o 
momento de conhecimento do território.” - P08 

“Embora eu seja moradora da zona leste de São Paulo, jamais 
havia visitado um lugar como o encontrado no extramuros, foi 
possível notar as grandes dificuldades que os moradores da 
região vivenciam, no que diz respeito a condições de saúde, 
qualidade de vida, acesso ao transporte e educação.” - P10 

“Acredito que com toda nossa inclusão de uma forma diferente 
na realidade alheia, na vida de quem nunca tivemos contato, 
com costumes e pensamentos diferentes (...) avaliando com 
pessoa humana, que tem sentimentos e valores, aprendemos a 
ver e ter paciência com o lidar, afinal são nessas horas que 
notamos a grandeza de sermos diferentes.” - P11 

 
5.1.3 Avaliação de desempenho 

 

A categoria de avaliação do desempenho busca identificar se os estudantes 

conseguiram desenvolver “competências” necessárias no entendimento da 

determinação social em saúde em toda sua complexidade. Essas competências, no 

contexto da CAPS, podem ser entendidas como a capacidade dos estudantes em 

conectar os conceitos abordados progressivamente na disciplina, demonstrando um 

amadurecimento ao longo do processo, e uma compreensão dos múltiplos aspectos 

que compõe o cuidado ampliado em saúde. 

Pergunta norteadora 4: Como os alunos autoavaliam seu desempenho e sua 

relação com a CAPS ao longo do semestre? 

Nesta categoria, foi possível identificar a avaliação dos estudantes sobre o 

entendimento da complexidade do cuidado em saúde, a percepção sobre a relação 

dos alunos com disciplina de CAPS, tal como críticas e sugestões à mesma, e o 

crescimento pessoal e profissional autorreferido após a realização das discussões e 

atividades com a comunidade.  

Sobre a relação dos alunos com a CAPS, percebeu-se uma dificuldade inicial 

em compreender e lidar com a metodologia ativa da disciplina, em especial com o 

aprendizado na comunidade. O desconforto gerado pelo contato com os problemas 

da população e a insegurança inicial dos alunos em realizar uma atividade fora do 
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ambiente universitário esteve presente em diversos portfólios, assim como a 

superação deste desconforto inicial e o entendimento da proposta da clínica ampliada 

de promoção de saúde. 

 

“Como dificuldade poderia citar a questão do preconceito, o qual, 
de início, gerou certos receios em função da segurança. Porém, 
ao longo das visitas esse temor se tornou pequeno frente àquilo 
que observava na comunidade.” - P02 

“Não é fácil ir até o bairro ver o problema e depois perceber que 
o seu mundo até aquele instante era extremamente frágil, que 
você é frágil. Mas não foi difícil se preocupar, ser gentil, cuidar, 
esperar mais de você mesmo como futuro profissional... Isso 
devo agradecer a matéria que me proporcionou tal experiência 
e visão.” - P03 

“...a CAPS não fica apenas dentro das salas, em slides, em 
discussões ou em textos. É uma matéria que nos leva para 
nosso “extramuro” realmente. Digo realmente, pois cheguei à 
conclusão de que somos englobados por muros; Muros do 
preconceito, muros das limitações, muro dos nossos medos etc. 
Ir além desses muros nunca é fácil. Requer vontade e 
comprometimento: duas coisas essenciais para o entendimento 
da matéria na nossa graduação.” - P09 

“...tudo o que é novo ou diferente do habitual, costuma ser 
criticado e não bem aceito, por isso acredito que haja tanta 
dificuldade em vivenciar as experiências proporcionadas pela 
disciplina de CAPS. Mas, no entanto, quando nos despimos dos 
pré-conceitos e entendemos que toda forma de conhecimento é 
válida, ainda mais no que tange a assuntos tão importantes 
relativos à saúde, podemos entender o quão enriquecedor se 
torna a disciplina” - P10 

“...não me considero, mais uma vez, como um aluno perfeito ou 
o melhor aluno, pois esta não é minha ambição. Mas acredito ter 
finalmente entendido o propósito da CAPS: humanizar a nós 
alunos, e nos mostrar de que se colocar no lugar do outro no 
atendimento é essencial neste processo de humanização” - P13 

“Falando já sobre a questão da ausência de provas, eu não 
saberia definir como sendo fácil ou difícil, uma vez que penso 
que, em tudo que fazemos, sendo obrigatório ou não, devemos 
dar o melhor, pois nele está nosso nome.” - P16 
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 Sob a perspectiva do feedback, foi possível identificar críticas e sugestões com 

relação à disciplina. Em sua maioria, os alunos demonstraram preferir as atividades 

práticas, redução na carga de leitura indicada e sugeriram maior dinamicidade nas 

aulas teóricas e seminários.  Alguns alunos propuseram a divisão da turma em grupos 

menores e questionaram a indicação de perguntas subjetivas aos moradores durante 

as entrevistas em campo e a sobrecarga de tarefas. Houve também achados a 

respeito de incômodos e desapreços que demonstraram ser trabalhados ao longo do 

semestre através do diálogo com o corpo docente e da realização das práticas. 

 

“... no módulo 1 e 2, havia muitas resenhas e trabalhos a serem 
entregues, o que me transmitia muita teoria e ideologia. (...) 
estou gostando, mas mudaria apenas alguns pontos: os 
seminários (pois são todos iguais e demorados); mais extra 
muros (pois acredito que aprendizado dessa experiência é 
incomparável com uma aula na sala); aulas teóricas mais 
dinâmicas, como por exemplo passando vídeos.” - P04 
 
“Perguntar para pessoas que se encontram sem água há 3 dias 
o que é qualidade de vida, ou mesmo bater em casas que as 
pessoas sentem medo ao abrir a porta é algo sem sentido. Pela 
teoria personalista estudada em bioética, acredito que isso 
possa até ofender as pessoas, pois se trata de uma verdadeira 
ironia” – P06 

 
“A maior dificuldade desse módulo, sob o meu ponto de vista, foi 
exercer as atividades propostas que tangem ao relatório e 
apresentação da visita em um grupo tão grande, uma vez que 
era dificultoso fazer com que houvesse uma participação efetiva 
e igualitária de todos os membros do grupo.” - P10 

“achei também muito importante o conflito que nós, enquanto 
alunos, tivemos com a disciplina, pois foi possível notar que 
existe uma ótima interlocução do corpo docente com o discente, 
nos permitindo trabalhar em conjunto, para entender melhor e 
alcançar assim os objetivos da disciplina” – P11 

“... toda aquela ideia de “inutilidade de CAPS”, no fim deste 
semestre, me mostra a antítese completa de meus 
pensamentos. Vejo que [a disciplina] me tem acrescentado como 
ser humano, no entendimento do outro e no exercício da reflexão 
de temas tratados de maneira tão comum por nós, cidadãos, 
mas que são essenciais na maneira em que vivemos.” - P13 
 
“Confesso que de certo modo, há uma sobrecarga na quantidade 
de atividades, o que faz por vezes, com que muitos alunos se 
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exaustem e faltem às aulas. Nesse caso, não está culpado o 
método, mas sim a quantidade, visto a atarefada rotina dos 
estudantes do curso.” – P16 
 

Os discentes demonstraram conseguir identificar, após a experiência do 

extramuros ao longo do semestre, a interrelação dos conteúdos introduzidos em cada 

módulo e obter um aprendizado final ampliado, especialmente com relação a 

singularidade dos indivíduos e do processo social e a importância de um cuidado 

humanizado.  

 

“...na atividade em que identificamos problemas e soluções, 
pude perceber o quão amplo realmente é o trabalho de 
profissionais de saúde. Todos os inúmeros fatores que levam ao 
surgimento de doenças levam a necessidade de inúmeras 
soluções também para o fim do problema, o que prova que 
prevenção e promoção da saúde vão muito além de 
disponibilizar remédios e vacinas.” - P01 

“Entendemos que um indivíduo numa clínica odontológica não é 
apenas uma boca a ser tratada, mas sim uma pessoa ao todo, e 
que muitas vezes faz parte dos territórios que visitamos nos 
extramuros, fazendo com que possamos entender melhor 
nossos pacientes e tratá-los da melhor maneira possível.” - P05 

“Unindo os conhecimentos adquiridos nas visitas e nas 
discussões, foi possível entender o papel social na doença e a 
forma como isso deveria ser lidado. Relacionando as definições 
de problema e de território do módulo I com os processos sociais 
como determinantes da saúde do módulo II entendi a saúde 
como um termo relativo, mas guiados sempre pelas mesmas 
consequências do território e da realidade de cada um.” - P06 

“É importante ter contato com uma realidade diferente da sua, 
(...) pois um profissional da saúde tem que carregar consigo a 
consciência social de que os pacientes são pessoas com 
diferentes histórias e sentimentos, e que isso deve ser levado 
em consideração.” - P08 

“Há uma complexidade no processo saúde-doença pelas 
diversidades dos problemas. Não basta ficar apenas com um 
pensamento único, é preciso ampliar a dimensão da percepção, 
para assim poder ajudar as pessoas de maneira mais eficaz.” - 
P12 
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Considerando que o objetivo da disciplina vai além do aprendizado dos 

conteúdos e conceitos trabalhados ao longo de seu curso, mas que também preza 

pelo crescimento pessoal e profissional dos estudantes como fatores de 

desempenho, foi possível identificar nos portfólios a autoavaliação dos alunos sobre 

o seu desenvolvimento.  

 

“Acredito que atividades como essas contribuem muito para a 
formação de um profissional de saúde, pois o coloca frente a 
diferentes situações que fogem daquilo que se considera “ideal” 
e o prepara para encarar os desafios da profissão.” - P02 

 
“... o primeiro semestre da matéria de CAPS foi importante para 
o meu desenvolvimento acadêmico, profissional e pessoal. A 
abordagem da matéria me ensinou a ver o mundo ao meu redor 
de uma forma mais humana e consciente, e com certeza eu vejo 
as coisas com outros olhos agora.” - P08 
 
“...sei que toda a vivência me acrescentará sempre a minha vida 
tanto profissional como cidadã, porém, em experiências como 
essas proporcionadas pela disciplina, simplesmente ''recheará'' 
e melhorará este processo.” - P11 
 
“... vejo que CAPS tem me auxiliado a ver as coisas a partir de 
um ponto de vista menos egocentrismo e mais altruísta, acredito 
que isso irá acrescentar como ser humano e, logo, como um 
futuro profissional da saúde.” - P13 

“As visitas me deram certeza de que escolhi a profissão certa e 
de que quero ajudar quem realmente precisa. Muito além do 
conhecimento acadêmico, a disciplina me proporciona 
conhecimento de vida.” - P14 

“...essa vivência está trazendo muito crescimento pessoal e 
intelectual a mim, viver mesmo que por horas com as pessoas 
da comunidade me faz uma pessoa muito mais humana, que 
sabe entender os problemas dos outros, que sabe ouvir e o mais 
importante que tudo, procura buscar soluções para aquilo que 
afligem aquelas pessoas.” - P15 

 

5.2 O APRENDIZADO COLABORATIVO 

 

O ponto central apontado no trabalho de NASEM em relação ao aprendizado 

colaborativo é a ênfase no trabalho em grupo, no qual há uma troca de conhecimentos 
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e experiências entre os estudantes, membros da comunidade e profissionais do 

serviço de saúde. No contexto da saúde pública, o aprendizado colaborativo é 

demonstrado pelos estudantes na compreensão do potencial do cuidado 

multidisciplinar em sistemas de saúde complexos, e neste estudo, como o 

aprendizado na comunidade é favorecido pelo trabalho em grupo e como o 

enfrentamento de adversidades no extramuros está relacionada ao engajamento 

estudantil e ao pensamento crítico. 

 

5.2.1 Pensamento crítico 

 

Partindo do aprendizado baseado em problemas, o desenvolvimento de um 

pensamento crítico dos alunos pode ser identificado pela capacidade dos estudantes 

de desenvolver competências de comunicação, resolução de problemas, trabalho e 

colaboração em equipe. Essa identificação pode ser autorreferida, quando o próprio 

estudante identifica o desenvolvimento destas capacidades, como também pela 

observação da postura do aluno em grupo.  

Pergunta norteadora 5: Quais habilidades psicossociais e pensamentos críticos 

o aluno demonstrou obter a partir do trabalho em equipe? 

Os alunos demonstraram ter um melhor aproveitamento das atividades 

extramuros por estas serem realizadas em grupo. A parceria criada ajudou os 

estudantes a superar dificuldades iniciais e a compreender melhor os conceitos 

subjetivos trabalhados no território. 

“...Percebi a necessidade de perguntar da forma correta com 
uma das integrantes do meu subgrupo, que soube fazer as 
perguntas presentes no roteiro de uma forma descontraída, para 
que os moradores entendessem bem o que queríamos mesmo 
saber. E descobrindo esse método, pude entrevistar melhor os 
outros moradores.” – P01 

“...ao me reunir com o grupo percebemos que era algo que todos 
conseguiram perceber e com o olhar que cada um teve e 
discutindo uns com os outros vimos problemas que uns não 
tinham visto e assim conseguimos compreender melhor o 
problema da comunidade em geral.” - P04 
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“Meu grupo a cada visita tornou-se mais e mais unido e essa 
união foi extremamente enriquecedora para os resultados do 
extramuros.” - P05 

“Durante as visitas extramuros, confesso que tive medo do 
contato em uma região desconhecida, tão distante da minha 
casa, considerada meu porto seguro. A companhia de meus 
amigos tanto durante o percurso desconhecido, quanto na 
descoberta do local, foi fundamental para vencer tal empecilho. 
(...) Foi muito positiva a forma como todo o grupo se integrou 
para realizar a atividade proposta e debater os meios que 
poderiam atingir as famílias daquelas crianças para promover a 
saúde. Neste momento, como já foi citado, nós integramos todo 
o conteúdo tornando até mais automática a consideração do 
todo na determinação das realidades que pretendemos 
alcançar.” - P06 

“... durante o extramuros acredito que a atividade fica 
enriquecida, já que é possível compartilhar as experiências 
vividas.” -  P10 

“Na prática, percebemos a qualidade de vida como uma questão 
de vários significados, de complexo e até mesmo constrangedor 
entendimento por parte dos entrevistados. Essa questão, no 
entanto, foi discutida entre o grupo, e por resultado, descobrimos 
uma melhor forma de chegar à mesma resposta, apenas 
mudando algumas palavras da pergunta, e por meio disso 
evidenciamos que, ao se tratar de saúde, nada é algo concreto.” 
- P16 

 

O trabalho em grupo também foi referido pelos estudantes como um espaço de 

responsabilidade compartilhada e de desenvolvimento de habilidades de 

comunicação. Os alunos atribuíram ao trabalho em equipe a oportunidade de ouvir 

diferentes opiniões e a respeitar seus colegas. 

 

“Ao longo das atividades realizadas nesse primeiro módulo 
percebi o quão importante foi escutar a opinião dos outros 
colegas sobre uma mesma questão, pois a partir daí pude 
repensar sobre aquilo que entendia do assunto com base em 
diferentes visões.” - P02 

“...sinto que possuo mais ferramentas para aprender e para agir 
quando se trata de CAPS, pois posso demonstrar minha opinião, 
ouvir a opinião dos demais e por fim formular uma conclusão 
completa, como um método construtivo de estudo.” - P03 
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“A partir dos trabalhos em grupos, aprendemos a proporcionar 
ao outro uma visão, não certa ou errada, mas diferente. E 
aprendemos a interpretar a ideia do outro, respeitando e 
valorizando independente de afinidades. (...) pude expor minhas 
ideias e perspectivas nas discussões, e apesar de tímida, por 
vezes me senti à vontade para falar.” -  P11 

“... aprendi que o trabalho em grupo é muito importante, de modo 
que todos colaboram para não sobrecarregar uma única pessoa 
e o quão necessário é se dedicar porque se um falhar acaba com 
o trabalho que estava sendo construído por todos.” - P12  

“... é incrível como o estudo do coletivo, fez do meu grupo de 
estudo um coletivo. Em cada módulo um assumia determinada 
responsabilidade, fazendo das obrigações algo menos 
sobrecarregado.” - P16 

 
5.2.2 Engajamento estudantil 

 

Com relação ao engajamento estudantil, no contexto da problematização, é 

avaliado o empenho ativo dos alunos em estudar por conta própria, buscando 

soluções para os problemas encontrados, guiados pelos educadores que devem 

estabelecer objetivos claros de aprendizagem. Neste aspecto, as capacidades de 

autonomia e resolutividade dos alunos são desenvolvidas, consideradas de grande 

importância no seu desenvolvimento profissional e pessoal, e na abordagem da 

determinação social em saúde no cuidado ampliado. No contexto da CAPS, os 

problemas giram em torno da complexidade do cuidado ampliado em saúde, 

especialmente no enfrentamento das iniquidades sociais em saúde que os alunos 

observam no extramuros.  

Pergunta norteadora 6: Como os alunos buscaram respostas e soluções para 

os problemas observados? 

Na leitura dos portfólios produzidos pelos estudantes ao longo do curso da 

CAPS, o engajamento estudantil pôde ser identificado como a autorreflexão dos 

estudantes e na busca por resposta dos problemas observados no território. 
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“A primeira casa que visitei mudou muito minha forma de encarar 
o novo, nos sentamos no quintal de uma casa, enquanto a ACS 
questionada sobre algumas coisas e uma conversa começou a 
fluir. Pelo fato de a família não gostar de visitar a UBS e por ser 
negligente com alguns tratamentos, formulei algumas 
indagações: Como será que eles encaram a UBS? Eles 
entendem a gravidade de alguns problemas de saúde ou falta 
informação de qualidade?” - P03 

“...eu queria ressaltar a importância que essa última visita teve 
para mim, porque o trabalho realizado na EMEI com as crianças 
foi muito emocionante, afinal, essa tarefa fez com que eu me 
envolvesse de uma tal forma que me causou uma longa reflexão. 
Essa visita me fez pensar, assim como meu grupo, o que 
poderemos fazer para garantir um futuro saudável para essas 
crianças, - P07 

“Em relação à matéria CAPS, acredito que tenho sim melhorado 
em alguns aspectos, entre eles com relação a refletir minha 
própria sociedade. Mas não só refletir, agora também pensamos 
como fazer melhoras a essa mesma sociedade, às mesmas 
pessoas que um dia tornarão pacientes de alunos da nossa 
turma.” - P09 

“Tratamos insistentemente de problemas sociais, em grupo ou 
em nossas contribuições pessoais para as aulas. Contribuições 
essas que implicam na nossa reflexão da prática de cidadania e 
buscar resoluções.” - P11 

“...me deparei com a seguinte questão: meus próprios conceitos 
e preconceitos necessitavam ser revistos, pois nem mesmo eu 
possuía uma concepção formada do que é território e como 
caracterizá-lo.” - P13 

“No começo a disciplina de CAPS me agradava muito, as visitas 
me animavam pois era essencial o conhecimento de realidades 
que eu não tinha contato. Sempre chegava em casa depois de 
um extra muros e refletia sobre algo que ainda não tinha parado 
para pensar e que a visita me mostrara.” - P14 

 

Outro ponto relacionado ao engajamento dos alunos foi a percepção da 

vontade de promover mudanças na comunidade e o desenvolvimento da 

competência de liderança pelo sentimento de responsabilidade adquirido no 

enfrentamento das iniquidades. 
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“...me espantei com o número de adolescentes vendendo drogas 
nas vielas da comunidade, o que me fez pensar o que 
poderíamos fazer para mudar aquela realidade. Grande parte 
daqueles garotos estavam ali por considerar aquilo sua única 
opção, devido as condições em que vivem dentro daquela 
região." - P01 

“...exatamente nesse ponto que a CAPS está sendo importante 
para mim, além dela fazer com que eu perceba a realidade, ela 
está fazendo com que eu reflita nas possíveis causas da 
situação e pense em algumas soluções.” - P07 

“Realmente, acredito que nossa sala tenha uma angústia, uma 
ansiedade para fazer e realmente promover algo para a 
população. Seja dar a eles mais informação, melhoria na 
qualidade de vida ou mesmo sob a atuação da UBS.” - P09 

“As características dos jovens imediatistas dos tempos de hoje 
estiveram à tona. Querer fazer, colocar a ''mão-na-massa'' logo, 
porém, ao menos tempo sanar a insegurança” - P11 

“As aulas de CAPS estão me fazendo um ser mais pensante, 
que não pretende ficar apenas na clínica, mas sim trabalhar em 
comunidade. Conhecer a realidade do paciente para depois 
propor o melhor tratamento.” - P12  

“Criamos um vínculo e um desejo de ajudar muito mais forte do 
que se somente ouvíssemos e estudássemos esses problemas 
sem vivências mesmo que por relados das pessoas o que elas 
realmente passam em seus territórios.” - P15 

“...essa vivência está trazendo muito crescimento pessoal e 
intelectual a mim, viver mesmo que por horas com as pessoas 
da comunidade me faz uma pessoa muito mais humana, que 
sabe entender os problemas dos outros, que sabe ouvir e o mais 
importante que tudo, procura buscar soluções para aquilo que 
afligem aquelas pessoas.” - P15 

 

Foi possível identificar também a superação de dificuldades de aprendizagem 

e de interação dos estudantes, indicando maior autonomia dos alunos no 

entendimento dos conteúdos e em adotar uma postura mais proativa e participativa 

nas atividades extramuros e seminários. 

 

“O que fui insuficiente foi a minha interação ao grupo, mas 
estamos aqui para superar estas nossas dificuldades, 
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enfrentando e tentando ter diferentes visões para resolvê-la, 
como num problema.”  - P11 

“Minhas dificuldades foram contornadas a partir do momento em 
que eu li todos os textos, procurei conceitos na internet e prestei 
atenção nas discussões em sala.” - P12 

“Nas visitas busquei nunca faltar, não só por tirar 0, mas por 
entender que o exemplo deve ser dado desde a graduação. 
Como poderia eu, reclamar de médicos e demais profissionais 
da saúde, sendo que eu mesmo não estava disposto a ter 
contato com a população desde o meu primeiro semestre na 
faculdade?” - P13 

“No início da disciplina, eu não tinha muita participação nas 
discussões em grupo e nas primeiras visitas extramuros não 
sabia exatamente como agir. (...) No passar do curso eu comecei 
a me interessar mais pelas discussões, e me sentia mais segura 
para expressar minhas opiniões. Acho que essa segurança se 
deve ao fato de conhecer melhor o assunto por meio do saber 
empírico que adquiri com as visitas extramuro.” - P14 

“Continuo me empenhando para entender os processos de 
trabalho das UBS, para entender os conceitos dos textos e sanar 
minhas dúvidas para estar casa vez mais completa e 
competente para realizar atividades futuras com as pessoas da 
Vila Dalva.” - P15 
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6 DISCUSSÃO 

 

Inicialmente, é importante destacar que cada um dos alunos participantes do 

estudo é um indivíduo singular, com experiências e perspectivas únicas, o que não 

permite a generalização dos resultados, mas proporciona uma melhor compreensão 

de como determinado fenômeno acontece 52.  Este entendimento é proporcionado na 

pesquisa qualitativa pelo seu aspecto dinâmico, ainda que metódico, de análise 

categórica, tendo a observação do contexto da disciplina e o framework de NASEM 

como guias neste processo.  

A ferramenta essencial para a condução do estudo e do entendimento destas 

perspectivas únicas, foi o portfólio crítico-reflexivo, ferramenta que busca refletir a 

identidade de cada aluno e seu processo de mudança enquanto produtor de saberes 

53. Para a elaboração do material, que também foi utilizado como forma de avaliação 

dos alunos na disciplina, houve um reforço constante de que este era um espaço 

seguro para os alunos demonstrarem suas percepções – ainda que isso significasse 

críticas à disciplina. Por mais que tenham sido observadas sugestões e apontamentos 

de discordâncias, ainda é perceptível o receio de alguns estudantes em relatar suas 

opiniões de forma mais direta, como costuma ocorrer em sala de aula. Este fenômeno 

pode ser relacionado como fruto de um processo crônico da não abertura do ensino 

tradicional – no qual os alunos têm medo de expressar suas opiniões e serem punidos. 

A evidência científica aponta que a própria utilização de um portfólio como meio 

avaliativo e não a realização de uma prova, na qual há uma concepção classificatória, 

disciplinadora e pouco libertadora, costuma gerar um desconforto inicial nos 

estudantes, em sua maioria acostumados ao ensino tradicional 53. Uma disciplina que 

tem entre seus objetivos colaborar no desenvolvimento crítico dos alunos, como é o 

caso da CAPS, deve estar preparada para lidar com a apreensão gerada a partir da 

quebra de zona de conforto promovida ao longo de seu curso, como ocorre, em 

especial, na realização de atividades extramuros junto à comunidade. 

 A organização é um dos três domínios do framework de NASEM, e seus autores 

apontam o desenvolvimento do corpo docente como um requisito fundamental no 

enfrentamento das barreiras do oferecimento de uma educação experiencial, 
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especialmente na abordagem dos determinantes sociais em saúde, seja o corpo 

docente clínico ou não. Os dois componentes que o formam, ambiente organizacional 

colaborativo e visão e comprometimento, alinhados a educação em DSS, são amplos 

necessitam de um olhar mais cuidadoso. Porém, é possível identificar no estudo de 

caso da CAPS que há um comprometimento sólido com o ensino da determinação 

social em saúde desde sua idealização e há uma constante busca pelo aprimoramento 

metodológico, seja através de sugestões e críticas recebidas pelos estudantes ao 

longo dos anos, como também pela pesquisa pedagógica. 

 Além da disciplina, é importante ressaltar a importância do apoio e colaboração 

da própria instituição de ensino. Este apoio foi oferecido pela FOUSP através de 

recursos e infraestrutura, como no suporte às visitas extramuros com ônibus escolares 

para o transporte seguro dos alunos para as localidades de prática, como também 

pela viabilização de recursos humanos para dar suporte as atividades e discussões. 

O Projeto Pedagógico de Curso da FOUSP reforça a integração entre ensino, 

pesquisa e extensão com responsabilidade social e valorização humana 54, e 

alinhados as DCN 16 e a Creditação Curricular da Extensão 55, tem o potencial e o 

papel de fortalecer o aprendizado transformador de seus estudantes junto à 

comunidade. 

 A comunidade, que também faz parte de um dos três domínios do framework, é 

fundamental na equação do ensino em DSS e, especialmente no caso deste trabalho, 

na aplicação da metodologia do community-based dental education. Como 

mencionado no estudo de Strauss et al. 24, carecem pesquisas a respeito dos ganhos 

da comunidade com a participação e troca com a academia, mas é imprescindível que 

cada instituição consiga criar meios de articulação para que as ações planejadas 

estejam de acordo com as prioridades comunitárias e que haja um comprometimento 

recíproco à formação de redes de apoio. 

 No contexto da CAPS, a parceria com as Secretarias de Saúde e Educação do 

estado de São Paulo, junto ao diálogo intersetorial com gestores das unidades de 

saúde parceiras da região dos entornos da Cidade Universitária, foram e são formas 

de articulação em rede com a comunidade.  Existe uma necessidade de ampliar essa 

rede e melhorar as formas de avaliação dos impactos na saúde e na identificação das 

prioridades 56, buscando sempre reconhecer os saberes populares, a cultura local e 
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as individualidades de cada um dos moradores dos territórios, buscando manter a 

articulação com a figura dos Agentes Comunitários de Saúde e a lógica da Estratégia 

de Saúde da Família. 

  Compondo o último dos três domínios, a educação foi o eixo centralizador no 

estudo do caso do aprendizado a partir do CBDE no contexto da CAPS.  O fenômeno 

da aprendizagem na andragogia é complexo e exige compartilhamento de  

responsabilidades entre docentes e discentes 57 e o conteúdo a ser trabalhado deve 

despertar motivações internas do porquê de aprender e desenvolver seu papel social 

conforme amadurecem 58. Nesta lógica, ao inserir os estudantes da CAPS, em sua 

maioria jovens adultos, em comunidades de maior vulnerabilidade social do que estão 

habituados, há um despertar crítico-reflexivo que os estimula a promover mudanças, 

ainda que partindo de um desconforto inicial pela saída de suas zonas de conforto. 

 Este desconforto foi identificado a partir da avaliação de desempenho, no qual os 

alunos expressam que houve um incômodo inicial com a disciplina e com a realidade 

observada nas atividades extramuros. A partir do diálogo com o corpo docente, o 

trabalho em conjunto com os colegas, e a autorreflexão promovida ao longo do 

processo e na construção de seus portfólios, os estudantes demonstraram 

compreender o propósito da CAPS. Entenderam também a complexidade do cuidado 

em saúde e dos determinantes sociais, que não há ação ou respostas simples e 

individual para problemas complexos e coletivos, como também fora observado no 

trabalho de 2009 26. 

   Ainda a respeito do aprendizado experiencial, composto pelas categorias de 

avaliação de desempenho, mencionada anteriormente, envolvimento comunitário e 

aprendizagem aplicada, foi possível identificar que, através da experiência reflexiva 

do CBDE, os alunos puderam rever suas suposições e valores e puderam obter maior 

compreensão sobre o cuidado ampliado em saúde. Resultados semelhantes foram 

encontrados  em outras pesquisas 6, 28, 37, 38 que atribuem a vivência proporcionada 

pela experiência junto à comunidade e ao serviço de saúde um fator de impacto na 

formação dos discentes. 

 Os alunos demonstraram através de seus portfólios um melhor entendimento de 

temas subjetivos e complexos a partir da realização das atividades extramuros, e além 
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de compreendê-los, também demonstraram conseguir identificar as interseções entre 

eles e como, juntos, constituem a lógica da clínica ampliada em saúde. A clínica 

ampliada faz parte das diretrizes da Política Nacional de Humanização do Sistema 

Único de Saúde e, por meio dela, se propõe aumentar a autonomia da comunidade, 

das famílias e dos pacientes, levando em consideração a vulnerabilidade dos 

indivíduos 59. Desta forma, é possível reconhecer que o acompanhamento a visitas 

domiciliares, as práticas de territorialização com a identificação dos DSS, conversas 

e entrevistas com moradores, e a realização de atividades “sombra” com profissionais 

da saúde foram essenciais na formação dos alunos em direção a prática ampliada do 

cuidado. 

 Estas atividades junto aos moradores, guiadas pelos docentes e acompanhados 

pelos profissionais do Sistema Único de Saúde, foram fundamentais na quebra de 

preconceitos relatada pelos estudantes durante o processo reflexivo e discussões em 

grupo. Os estudantes carregavam uma visão midiática e negativa a respeito do SUS 

e das regiões de maior vulnerabilidade social, e assim como no trabalho publicado em 

2003 tiveram seus estereótipos confrontados pela aproximação com a realidade 28. 

Nesta aproximação, a figura dos agentes comunitários, membros da comunidade e 

trabalhadores da UBS, foi fundamental tanto pelo acolhimento e diálogo como pelo 

suporte aos discentes no processo de imersão no território e contato com a população 

de forma não verticalizada, além de causar surpresa com a organização de um 

sistema que acreditavam ser desordenado.  

 O framework de NASEM trata também como componentes do domínio 

“educação”, a importância de um currículo integrado e do desenvolvimento 

profissional contínuo. Ainda que no contexto estudado tenha ocorrido o contato dos 

alunos com os ACS e demais profissionais da UBS, como médicos e enfermeiros - 

que permitiram maior entendimento do funcionamento da APS - é importante frisar 

que há uma necessidade de agregar a faceta da interdisciplinaridade nas práticas e 

ações da CAPS e das demais disciplinas da FOUSP de forma transversal. Os 

cirurgiões-dentistas foram incorporados a Estratégia de Saúde da Família após o 

Plano de Reorganização das Ações de Saúde Bucal da APS, em 2001, e sua inclusão 

tardia refletiu no isolamento da profissão em relação as demais 60 – uma educação 

mais integrada pode contribuir para reverter este cenário e formar profissionais mais 

competentes e aptos ao trabalho em equipe. 
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 A formação de pequenos grupos para a realização das visitas e discussões 

mostrou ter contribuído na responsabilização dos estudantes da CAPS e na 

superação dos problemas pessoais encontrados, desde o medo do desconhecido e a 

timidez, como também na observação de problemas sociais identificados na 

comunidade. O compartilhamento das experiências e das responsabilidades, como 

nas atribuições e divisões para realização de atividades educativas e seminários, e a 

participação em rodas de discussão pós visita, demonstraram ter contribuído no 

desenvolvimento psicossocial e pensamento crítico dos alunos, assim como 

observado em outros trabalhos 34 , 36. 

 A respeito também do desenvolvimento psicossocial, o estudo permitiu a 

identificação por parte dos estudantes de um crescimento pessoal e profissional a 

partir da realização da disciplina. Além da CAPS, outros grupos de docentes de 

graduação que adotaram o método do CBDE também obtiveram resultados similares, 

sendo a principal atribuição o processo reflexivo a partir do olhar aos determinantes 

sociais em saúde em territórios vulneráveis 27, 29, 40. Os resultados indicaram que a 

aproximação dos alunos à população também contribuiu para uma identificação 

positiva em relação a escolha profissional – especialmente no contexto em que a 

disciplina fora oferecida a alunos de primeiro ano - e no interesse em atuar nas 

necessidades de saúde da comunidade. 

Foi possível responder a indagação a respeito da obtenção de um aprendizado 

final ampliado, com resultados tratando especialmente da singularidade dos 

indivíduos, do processo social e da importância de um cuidado humanizado em saúde, 

resultados também observados em outros trabalhos  33, 41, 42. A partir do contato com 

os moradores, trabalhadores do SUS e da atuação em território, a percepção da 

complexidade do processo saúde-doença ganhou contexto, e as discussões que 

sucederam a prática contribuíram em um entendimento mais profundo do cuidado 

ampliado. A aplicação de uma metodologia de ensino como o community-based dental 

education, que tira os alunos das salas de aula do ambiente universitário e os levam 

para a experiência junto à comunidade e aos determinantes sociais em saúde, 

demonstrou contribuir no deslocamento do olhar dos alunos de uma perspectiva 

biotecnicista para uma visão mais holística e integral da saúde.  
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Dado o que fora exposto neste trabalho, é possível destacar o aprendizado 

experiencial dos estudantes a partir do contato com a comunidade, território, 

moradores e equipe de saúde. O Community-based dental education colaborou no 

entendimento dos assuntos discutidos na disciplina como território vivo, conceito 

ampliado em saúde, determinação social e promoção em saúde. A experiência 

promoveu a quebra de preconceito dos alunos a respeito do serviço público e da 

vulnerabilidade comunitária, promovendo uma melhor compreensão sobre a 

importância do cuidado humanizado, do acolhimento e da integralidade dos sujeitos. 

O trabalho em equipe e a autorreflexão desencadeada pela experiência e relatada no 

portfólio promoveram maior responsabilização por parte dos estudantes e demonstrou 

incentivar os graduandos a promover mudanças na comunidade e a superarem suas 

dificuldades. Os alunos da CAPS demonstraram um aprendizado final ampliado em 

saúde e um crescimento pessoal e profissional a partir das experiências extramuros 

promovidas pela disciplina.  

O trabalho se limita por focar no olhar dos estudantes e não na perspectiva dos 

demais atores, e não permite generalizações por ser um estudo de caso único, mas 

fomenta a relevância de incentivar pesquisas sobre as possibilidades da 

implementação da metodologia do CBDE, na validação do uso do framework de 

NASEM e na realização de uma avaliação contínua da disciplina. O estudo reforça, 

também, a importância da aproximação da universidade à comunidade e suas 

necessidades, e a indissociabilidade da parceria com o SUS – que está em constante 

contato e proximidade com a população e suas demandas. 

 A principal contribuição deste trabalho foi demonstrar, por meio da ciência e da 

pesquisa qualitativa, o crescimento e o aprendizado que a aproximação de diferentes 

contextos proporciona. Condicionar futuros profissionais da saúde ao saber 

predominantemente técnico e seu convívio restrito ao espaço universitário é prejudicar 

não só sua formação, mas a sociedade como um todo. Aproximar os estudantes a 

comunidade promove o senso de coletividade e humanidade, características 

essenciais quando pensamos na evolução social. 
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ANEXO A - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – FOUSP 
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ANEXO B – Cronograma do primeiro semestre da disciplina de Clínica Ampliada de 
Promoção de Saúde 
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ANEXO C - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa – FOUSP 
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