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A partir do ano de 2006 se inicia a implantação do curso de Psicologia no 

campus Baixada Santista da Universidade Federal de São Paulo, concomitantemente 
com a implantação dos cursos de Nutrição, Fisioterapia, Terapia Ocupacional e 
Educação Física. O projeto político pedagógico deste campus busca formar 
profissionais de saúde preparados para ofertar uma atenção integral e para trabalhar em 
equipe. A estrutura curricular dos cursos está organizada em eixos que priorizam a 
formação conjunta de várias áreas profissionais. A experiência que vamos relatar se 
insere no eixo do Trabalho em Saúde.  

Este eixo percorre os três primeiros anos de graduação e tem como diretriz 
expor os estudantes, desde o início da sua formação, a situações que possibilitam o 
contato com diferentes grupos populacionais e seus problemas de saúde, bem como 
com as equipes de diferentes serviços em que ocorrem ações de cuidado à saúde.  

As atividades de ensino são desenvolvidas em três regiões do município de 
Santos, onde se concentram pessoas que vivem em situações de maior vulnerabilidade 
social: região do centro (área onde vivem cerca de 14 mil pessoas em cortiços); região 
noroeste (área onde vivem cerca de 30 mil pessoas em palafitas) e morro (área de 
ocupação recente). As vivências promovidas pela interação e exposição aos diferentes 
modos de vida e de subjetivação dos grupos populacionais, bem como de situações do 
cotidiano do trabalho em saúde, são pontos de partida para a aprendizagem.  

Os estudantes são estimulados a estabelecer relações entre as condições sociais 
e a situação de saúde; a dimensão singular e a dimensão coletiva do adoecer; as 
práticas de atenção e os modos de gestão e organização de serviços, entre outras.  A 
idéia é possibilitar a construção de um pensamento que não seja reducionista, 
fundamental para uma prática profissional que considere as múltiplas determinações 
envolvidas no processo saúde/doença/cuidado. Busca-se estimular a capacidade de 
interrogar, de problematizar e explicitar as dimensões éticas e políticas envolvidas nas 
práticas de saúde.  

As atividades de ensino-aprendizagem do eixo são organizadas em módulos 
semestrais. As turmas são mistas, ou seja, são compostas por estudantes de psicologia 
e dos demais cursos de graduação do campus. Os docentes que integram o eixo 
também são de diferentes áreas profissionais. 

Vamos relatar as experiências que ocorrem no terceiro semestre de graduação 
no módulo denominado “Prática Clínica Integrada: análise de demandas e 
necessidades em saúde”. Neste módulo, por meio do acompanhamento domiciliar de 
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um caso, pretende-se ampliar a interação e a convivência dos estudantes com as 
“pessoas nos espaços reais” e possibilitar a percepção de como se expressam os vários 
condicionantes do processo saúde/doença/cuidado na situação singular da 
pessoa/família acompanhada. 

Neste módulo o estudante de psicologia forma uma dupla com estudante de 
outro curso de graduação. A dupla de alunos convive, durante o semestre, com uma 
pessoa ou família dessas regiões selecionada pela equipe de serviços de atenção básica 
de saúde. Realizando encontros domiciliares quinzenais, a dupla constrói uma 
narrativa da história de vida e das questões de saúde, em conjunto com a 
pessoa/família acompanhada.  

O objetivo é permitir aos estudantes uma experimentação clínica relacionada ao 
exercício da escuta; à percepção da riqueza de questões envolvidas na vida dessas 
pessoas, suas demandas e necessidades de saúde; à construção de hipóteses que 
articulem as experiências cotidianas com situações de sofrimento, recursos e serviços 
que utilizam para cuidar da saúde.   

Cada visita domiciliar é intercalada com uma atividade de orientação, que é 
realizada no campus da universidade, com docentes que integram o eixo, na qual é 
trabalhado o que emergiu do encontro com as pessoas/famílias: os sentimentos 
mobilizados, angústias, identificações, preconceitos, resistências, dificuldades para 
escutar. A idéia é desenvolver recursos para que os futuros profissionais possam lidar 
com o sofrimento e os diferentes modos de vida, tão importantes para uma prática do 
cuidado em saúde.  

No final do semestre é realizada a leitura da narrativa construída para a 
pessoa/família. A narrativa, após ser lida, se autorizada pela pessoa acompanhada, é 
apresentada à equipe de saúde e anexada ao seu prontuário. Este momento tem se 
mostrado importantíssimo para que o usuário se aproprie de sua história e se perceba 
como participante no processo de construção de sua trajetória de vida, como também 
para a equipe de saúde, que se depara com um rico material que destoa dos modos 
corriqueiros de preenchimento dos prontuários dos usuários. 

Além da orientação conjunta com os estudantes dos outros cursos, os alunos de 
psicologia têm uma supervisão específica no módulo “Práticas Supervisionadas em 
Psicologia e Saúde I”, em que se toma a experiência do campo como objeto de análise 
e reflexão. Os estudantes são subdivididos em quatro grupos de aproximadamente dez 
integrantes, e se reúnem em encontros semanais de duas horas de duração. Há um 
professor supervisor da área de psicologia e a cada encontro uma dupla de estudantes é 
responsável por registrar os acontecimentos do dia e produzir um relatório. A cada 
semana o registro é lido em voz alta e os integrantes podem formular questões, 
intervenções e sugestões ao material escrito e apresentado, que também opera como 
ponto de partida para as discussões do dia. A análise destes relatórios é que será objeto 
de reflexão e discussão nesta apresentação. 

A produção do relatório em dupla foi pensada como exercício de leitura do 
movimento do grupo e da construção de hipóteses sobre os impasses e potencialidades 
da forma como os integrantes se relacionam com o objetivo a ser atingido: a 
construção de uma narrativa de história de vida. 

 
A narrativa como recurso na formação para o trabalho em saúde 

 
 Partimos do pressuposto que sofrimento/doença/saúde ocorrem num certo 
contexto social, econômico e cultural, sendo singular a cada um a experiência desses 
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estados. Isto significa que a identificação de um estado como sofrimento, e desse 
sofrimento como doença, dependerá do sentido que se atribuir a tais vivências, da 
explicação que se der a elas; enfim, do modo de compreender a vida. O tratamento 
deverá ser consistente com esta visão; caso contrário a adesão a ele poderá ser 
enfraquecida. Se alguém supõe, por exemplo, que o retardo mental do filho é resultado 
de possessão demoníaca, apostará menos no tratamento médico/psicológico do que no 
religioso; se acredita que a hipertensão ocorre às vezes, quando se sente mal, e não se 
trata de uma alteração crônica, que produz danos lentos e cumulativos, não verá razão 
para tomar o remédio todo dia, quando estiver sentindo-se bem.  
 Daí a importância de ouvir e buscar entender o ponto de vista do usuário sobre o 
que se passa com ele. A surdez do profissional a isso costuma produzir uma atitude de 
falsa concordância do paciente às orientações na consulta, e conduta coerente com suas 
próprias convicções. É verdade que pode ocorrer uma submissão extrema a um 
profissional a quem se atribui conhecimento inquestionável, mas esta posição seria 
menos solução do que problema a ser igualmente tratado. Por isso consideramos que o 
trabalho em saúde não pode ser a mera aplicação de uma tecnologia no combate a uma 
doença, mas a disposição a projetar e a realizar um trabalho clínico com um sujeito de 
necessidades complexas, cujo sofrimento faz procurar por ajuda. Donde a necessidade 
de conhecer sua história, suas condições de vida, seu ponto de vista. 
 Talvez o mais importante desafio da clínica pudesse ser descrito pela 
necessidade de utilizar todo o conhecimento teórico e técnico acumulado para entender 
o caso que então se apresenta, mas de modo a apreender a sua singularidade, e não a 
encobri-la. Uma das dificuldades maiores da chamada “medicina baseada em 
evidências” poderia ser indicada pela submissão da situação particular aos protocolos e 
estatísticas, necessariamente descontextualizados (Souza, 2001). Tal modelo vem sendo 
estendido para a psicologia e psicoterapia (ver Pheula & Isolan, 2007, por ex.). Em 
contraponto, tem sido defendida, no campo médico, uma “medicina baseada em 
narrativas”, em que se utiliza a narrativa como um complemento ao conhecimento 
técnico impessoal (Greenhalgh & Hurwitz, 1999). Entretanto, mesmo uma compreensão 
particularizada pode ser autoritária: a linguagem técnica impondo-se sobre a vida de 
outro, dizendo-lhe o mal e obrigando-lhe o tratamento. Por esse motivo defendemos 
outro princípio ético: o de considerar o paciente como sujeito no processo de seu 
diagnóstico e tratamento. 
 Isto torna compreensível o interesse pela narrativa. Ao paciente se dá a voz, 
buscando um equilíbrio com o saber técnico. A verdade do paciente não é sediada no 
conhecimento prévio do profissional, mas algo que se negocia entre visões diferentes 
que buscam se articular. Em psicologia, via psicanálise, estamos familiarizados com o 
exercício da escuta, mas mesmo ela pode ser colonizada pela arrogância teórica; podem 
ser dados pesos muito diferentes para aquilo que confirma o próprio ponto de vista e 
para o que o questiona. Na contracorrente, a narrativa propicia a oportunidade de 
desconstruir pré-concepções existentes. Ir à casa da pessoa, conhecer o seu mundo, e lá 
ouvir sua história, desloca o profissional de seu lugar de segurança, relativiza suas 
certezas, facilita que o saber técnico seja recriado na situação específica, ao invés de 
monotonamente confirmado. 
 Isso não significa deixar de lado a realização de diagnósticos precisos. A 
narrativa deveria contribuir mesmo para isso. Mas há uma diferença entre o diagnóstico 
e a narrativa da história de vida que merece ser considerada: enquanto o primeiro é 
obtido por exclusões que afunilam progressivamente as alternativas, a segunda 
estabelece relações entre aspectos diversos, incluindo um grande conjunto de elementos. 
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O primeiro reduz, a segunda amplia; ambos constituem uma importante “tensão 
estruturante” (Souza, 2001) da prática clínica. 
 Escolas médicas têm utilizado mais e mais o estudo da literatura para 
desenvolver a habilidade de elaborar narrativas, sobretudo pelas ferramentas que 
oferece para o raciocínio clínico. Nessas instituições, segundo Souza (2001), tal estudo 
visaria desenvolver habilidades importantes para a clínica, como a tolerância à 
incerteza, a atenção empática, a capacidade de adotar outras perspectivas, de seguir o 
encadeamento de histórias complexas, tolerar ambigüidades e reconhecer a 
possibilidade da mesma pessoa atribuir significados diversos, senão contraditórios, a 
acontecimentos vividos. Em nossa proposta, tentamos exercitar esses recursos com 
histórias reais de pessoas reais. 
 Realidade e ficção, nesse caso, se encontram de modo a que suas fronteiras 
ficam indefinidas. A história que conta o paciente é necessariamente uma ficção, no 
sentido que exige uma seleção de acontecimentos, uma interpretação sobre eles e o 
estabelecimento de relações que são subjetivas. Mas é precisamente esta subjetividade 
que interessa ouvir, de modo que a suposta ausência de fidedignidade não é defeito a 
corrigir, mas qualidade a considerar. A detecção de contradições, ou de passagens que 
suscitam suspeita, tende normalmente a gerar dúvidas sobre a confiabilidade de um 
relato. Mas no contexto de nossa prática, em que a verdade não está na sucessão 
cronológica de fatos objetivos, as inexatidões da história informam o que mais interessa 
na clínica: o modo irregular como a própria vida é sentida e representada.  
 Mesmo porque, a narrativa elaborada pelo profissional ou estudante a partir da 
história do paciente, é também uma ficção. E esse aspecto ficcional, que não desrealiza 
a história, se é percebido pelo profissional, torna-se um importante recurso na 
intervenção clínica. Esta plasticidade dos acontecimentos, que possibilita o 
deslizamento de sentidos, indica a abertura para transformações: “...doutores e 
terapeutas freqüentemente vêem seus papéis em termos de facilitadores de histórias 
alternativas que fazem sentido do ponto de vista do paciente” (Greenhalgh & Hurwitz, 
1999, p. 48). Nesta perspectiva, a aproximação à vida em suas condições concretas, e à 
sua interpretação, não deve concorrer para o estabelecimento de significações fechadas 
e definitivas, na medida em que mais “corretas”, mas, ao contrário, para a detecção de 
pontos em que as possibilidades de revisão se abrem. A condição para isso, porém, 
parece ser a flexibilização do discurso do próprio profissional: a possibilidade de 
descobrir, nele próprio, tais pontos, alegrando-se que o paciente seja bem mais 
complexo que sua teoria. 

Procedimentos 
Durante os anos de 2008 e 2009 foram produzidos dezoito registros referentes às 

supervisões em grupo de um dos professores/supervisores sobre o processo de produção 
de narrativas, os quais serviram de base para este trabalho. A totalidade dos relatórios 
foi analisada obedecendo aos seguintes passos: 1- Leitura flutuante dos relatórios e, em 
seguida, destaque dos trechos que chamavam a atenção por estarem vinculados aos 
parâmetros que considerávamos importantes na formação do psicólogo para a atuação 
na área de saúde; 2- Seleção dos trechos e aproximação temática entre eles; 3- 
Formação de categorias referentes: ao impacto da desigualdade social relacionada à 
implicação do estudante com a família/pessoa visitada; a construção da narrativa como 
recurso para compreensão dos determinantes sociais do processo saúde/doença/cuidado 
e à construção do espaço da supervisão.  
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Análise dos relatórios 
 

O impacto da desigualdade social relacionada à implicação do estudante com a 
família/pessoa visitada 

  
No que se refere ao impacto da desigualdade social foi possível encontrar a 

seguinte passagem em um dos registros produzidos pela dupla de estudantes: 
 
... surgiu a discussão sobre o incômodo que é causado por esse contato com realidades muitos 
diferentes das nossas. Foi discutido que esse incômodo, possivelmente, se deve ao fato de que 
temos mais recursos financeiros que muitas outras pessoas e que, devido ao nosso modo de vida, 
acabamos por sustentar toda essa situação de desigualdade social e isso nos causa um sentimento 
de culpa. (24.03.2009) 
 

 A situação acima é uma das maneiras de exemplificar a sensação de 
estranhamento, seguida pela constatação de como os estudantes se perceberam 
implicados com as pessoas que estão em situação de maior vulnerabilidade social. Uma 
implicação que não se relaciona com uma postura assistencialista, mas sim que busca 
conhecer as necessidades e especificidades destes grupos sociais e, quiçá, possa 
contribuir para a construção de políticas públicas que considerem às condições materiais 
de existência destas pessoas: 
 

.... concluímos que é preciso evitar que pensemos que sabemos o que é melhor para outras 
pessoas que vivem em diferentes realidades. (...) A. acrescentou ainda a idéia de que os trabalhos 
voluntários e as ajudas feitas a pessoas carentes geram um automatismo: a pessoa se sente bem 
por expurgar a culpa mas, continua em seu lugar, continuando a ser o que ela é. (24.03.2009) 
 

 Além disso, os estudantes consideravam essas pessoas visitadas como se fossem 
de outra espécie: 
 

Outra questão discutida foi como evitar uma visão de domínio e superioridade em relação às 
pessoas visitadas, evitando o chamado 'zoológico humano’. Assim, sentimentos, como revolta 
com a indiferença, medo de aproximação e nojo podem ser transformados através de nossa 
abertura e escuta, compreendendo de uma melhor maneira essas realidades que parecem tão 
distantes de nós. (16.03.2009) 
   
 O que foi possível discutir, no primeiro momento, é que os estudantes falam do 

contato com outro mundo, muito diferente dos seus, e povoado por outras espécies 
muito diferentes das suas. O trabalho de supervisão é o de afirmar que fazemos parte 
deste mundo que está organizado de forma desigual. 

A própria distribuição das casas nas palafitas, na região da Zona Noroeste de 
Santos, obedece a uma lógica peculiar. Ao chegar nas ruas deste bairro, a impressão é 
que estamos adentrando em uma cidade do interior com várias casas de alvenaria. Mas, 
basta caminhar em uma das vielas, para tomar contato com casas de palafita rodeadas 
por lixo e água. Desvelar esta pobreza é um modo de quebrar com a ideologia 
capitalista que só deixa visível alguns aspectos de sua paisagem e encobre a sujeita, a 
miséria e a desigualdade. Este foi um objeto de reflexão importante para o grupo. 
 

A construção da narrativa como recurso na compreensão do processo 
saúde/doença/cuidado 

As visitas freqüentes e o conseqüente conhecimento mais aprofundado da vida 
da pessoa, como um todo, gerou questionamentos sobre a qualidade das anotações nos 
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prontuários, inclusive sobre a pertinência destes, pois em algumas situações não 
pareciam corresponder à realidade vivida pelos visitados:   

A.: Ela não sabe que tem problema. Eu até perguntei na ultima visita ‘a senhora sabe para que 
serve os remédios que toma’? aí ela respondeu ‘não, só a Lurdes sabe’ (cuidadora). Ela toma 
porque tem que tomar [...] Só isto está no prontuário, que ela tem depressão, e isso me irrita.  
(02.06.08) 

Uma dupla de estudantes acompanhou o caso de um senhor que desacreditava 
dos saberes médicos porque tinha uma dor de muito tempo e nenhum médico conseguiu 
diagnosticá-la ou eliminá-la. Um estudante percebeu que nisto havia um movimento de 
auto-afirmação do usuário: 
  

L. problematiza, lembra que em seu caso o acompanhado já afirmou que não quer que a narrativa 
seja anexada ao prontuário, pois ele não acredita que os médicos o lerão. Isto está relacionado 
com a descrença que ele tem em relação aos médicos. A. diz que o fato de os médicos não 
saberem a cura para a doença dele faz com que ele se auto-afirme como ser único. A supervisora 
aconselha a tentativa de negociação com o acompanhado para que ocorra a leitura pelo menos 
para os agentes comunitários de saúde. (18.05.2009) 

  
 No que se refere à concepção de sujeito que pauta as práticas em saúde, foi 
possível perceber que os estudantes questionavam a história de vida narrada pelo 
usuário: 
 

J. questiona sobre o diferente aspecto apresentado pelas agentes de saúde referente à sua 
acompanhada, mostrando-se desprevenida ao ver que não tinham o mesmo ponto de vista sobre o 
caso, botando em questão sua confiança. J. fica pensando na veracidade do que sua acompanhada 
relata e então o que escrever sobre ela. A supervisora questiona a narrativa fazendo a estudante 
se lembrar o quanto a história é da acompanhada. M. mostra outro aspecto: o fato de que as 
pessoas têm diferentes interpretações para a mesma história. (18.05.2009) 
 

 As supervisões parecem contribuir para a construção de uma clínica que amplie 
a perspectiva de compreensão dos fatores que se articulam na construção do processo de 
saúde/doença/cuidado das pessoas, destacando a relação entre saúde e os determinantes 
sociais. Neste sentido, contribuiu para uma forma de aprendizagem, mais vivencial, no 
que se refere à sistematização das narrativas como instrumento de compreensão desta 
clinica ampliada, numa perspectiva de formação de profissionais de saúde que estimula 
um olhar diferenciado:      
 

Durante a fala de M., o grupo prestava atenção, a supervisora utilizou a metáfora de ‘montar um 
quebra-cabeças’ para questionar se ele havia conseguido fazer uma articulação entre os 
problemas de saúde e condições sociais. M. disse que sim e que o senhor associa a hipertensão 
com o fato de não ver sua filha e neta. (19.05.08)  

As narrativas perecem trazer consigo um potencial que possibilita inferências e 
contribuições sobre os projetos de vida dos visitados. Além disso, tal investigação 
levanta questionamentos sobre o lugar do profissional de saúde na vida das pessoas, 
sobre o grau de implicação entre profissional de saúde e usuário que vai além de um 
procedimento medicamentoso ou de orientação especifica. Nesta perspectiva talvez se 
fale de formas distintas de acolhimento:  

M. retomou o assunto da supervisão passada sobre as expectativas e projetos de vida das pessoas, 
principalmente os idosos. I. levantou uma questão interessante e polêmica: ‘Qual a função do 
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profissional da saúde: fazer a pessoa viver mais ou melhor? E isso fez com que o grupo ficasse 
mais dinâmico.  (19.05.09) 

 Foi possível perceber que os estudantes retomaram a discussão sobre a relação a 
ser construída entre a dupla de estudantes e a pessoa/família acompanhada e, desta 
forma, chegaram a conclusão do quanto é importante que nossa escuta respeite os 
momentos de silêncio e respeite o caminho traçado por quem narra a história, sem 
invasões ou restrições, acompanhando os aspectos que a pessoa destaca em sua 
trajetória de vida. 
 

A construção do espaço da supervisão  
O objetivo do grupo de supervisão é oferecer um espaço de expressão, de 

acolhimento e de elaboração dos sentimentos advindos da experiência nestes diferentes 
cenários de aprendizagem. Temos percebido que os estudantes do curso de Psicologia 
reconhecem o espaço de supervisão como um momento em que, para além de oferecer 
subsídios teóricos para a feitura da narrativa, esclarece algumas questões que são de 
dimensão mais ética do que técnica. 

O encontro com o grupo de supervisão é aqui confirmado como um espaço de 
desconstrução, reconstrução e significação das percepções dos estudantes no que se 
refere ao usuário do serviço de saúde. A narrativa como produto final deste trabalho 
representa o quanto os estudantes estão treinando o olhar e a escuta: 

 
Encerramos o nosso encontro nos lembrando sobre a importância de treinar o olhar ao nos 
depararmos com o outro e sobre como ouvir – apesar de parecer tão pouco perto do que podemos 
fazer – possui uma forte potência terapêutica. 
Nosso encontro foi muito produtivo, discutimos questões importantes sobre o nosso trabalho em 
campo e também tivemos um ótimo espaço para dividir nossas dúvidas e expectativas com 
relação a ele. O grupo todo colaborou de forma positiva durante as discussões e pudemos juntos 
buscar respostas para os questionamentos feitos. (16.03.2009) 

 
 Diante dos aspectos citados é possível afirmar que a supervisão tem se 
configurado como um espaço de acolhimento para as dúvidas e angústias dos estudantes 
frente aos diferentes cenários de aprendizagem. Na construção da narrativa, assim como 
na construção coletiva de percepções sobre os diferentes modos de vida, o estudante 
tem exercitado a potência terapêutica da escuta. 

Neste sentido, o espaço da supervisão, como uma das etapas de construção da 
narrativa, contempla uma dimensão política na formação do psicólogo: a disposição 
em roda do encontro entre supervisor e estudantes, o número pequeno de integrantes 
de no máximo dez, o espaço democrático para a fala, participação e decisão na 
construção de formas alternativas de encaminhamentos para os casos discutidos, fazem 
deste um espaço de desaceleração que dificilmente pode ser garantido em salas de 
aulas compostas por mais de quarenta estudantes. Nestas supervisões, o estudante é 
convidado a participar ativamente do processo de elaboração de experiências e da 
produção de conhecimentos na área de saúde. É convocado a aprender a pensar e a 
compartilhar e elaborar saídas para os impasses apresentados por cada integrante do 
grupo na busca de produção das narrativas que respeitem as diferentes formas de 
expressão dos usuários. Pois, segundo Costa (1989, p. 20), “...não existe doença 
independente do seu modo de expressão. A idéia de causalidade faz parte da maneira 
como a doença se constrói. A representação da causalidade é indissociável da 
subjetividade que a produz.” 
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