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RESUMO

Os cursos de graduação em medicina constituem uma formação cuja forte ênfase é dada aos aspectos técnicos e científicos da prática médica. Os 
avanços biotecnológicos, desenvolvidos especialmente a partir do século XX, contribuíram para o contexto da medicina atual que, priorizando os 
aspectos técnicos de sua práxis, mostra-se cada vez mais empolgada pela ciência e seduzida pela tecnologia. Por outro lado, encontramos 
pacientes e familiares que clamam por uma medicina humanizada, onde médicos possam não apenas cuidar da doença, mas escutar e acolher o 
sujeito adoecido. Acompanhando essa nova tendência, tornou-se necessário o desenvolvimento de estratégias de ensino que, utilizadas na 
graduação médica, possam preparar o acadêmico para o desenvolvimento e o aprimoramento de características, virtudes e habilidades 
humanísticas, tais como: comunicação e escuta, empatia, compaixão, prudência, entre outras.  Metodologias como a Medicina Narrativa, 
conforme desenvolvida pela médica Rita Charon, da Universidade de Columbia, fazendo uso da arte como recurso pedagógico, mais
especificamente, a literatura, a narrativa e o cinema, contribuem para promover a reflexão e a sensibilização necessárias à boa relação na prática 
médica.   Objetivo deste estudo fi conhecer os recursos artísticos, como filmes, vídeos e obras literárias, utilizados pelos docentes de medicina da 
UNESA em suas disciplinas, identificar as disciplinas que utilizam recursos artísticos no curso de medicina da UNESA; conhecer os recursos 
artísticos que estão sendo utilizados, bem como de que forma são aplicados; divulgar e estimular o uso de recursos pedagógicos aliados à arte no 
processo de ensino-aprendizagem.   Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa e quantitativa, com aplicação de questionários e realização 
de entrevistas e grupo focal Na etapa 1 foi feito levantamento e revisão bibliográfica.  Optou-se por iniciar a pesquisa através de um 
levantamento e revisão bibliográfica em reconhecida revista de educação médica, a RBEM – Revista Brasileira de Educação Médica. O objetivo, 
nesta etapa da pesquisa, foi identificar artigos que abordassem a utilização de filmes, de narrativas e de literatura nos cursos de medicina. Como 
critério para a seleção dos artigos, teses ou relatos de experiência, foi estabelecido que seus títulos deveriam apresentar ao menos uma dos 
seguintes descritores: cinema, dramatização, narrativas, medicina narrativa, literatura e arte, no período de 2000 a 2015, através das publicações 
online da revista. A etapa 2 consistiu na elaboração do Questionário. Na etapa 3 foi feito um convite aos docentes de medicina da UNESA para 
participação da pesquisa, respondendo a um questionário on-line. Na etapa 4 serão realizadas entrevistas e/ou grupo focal com professores 
selecionados. Na etapa 5 será feito o levantamento dos dados obtidos para compor um manual informativo com a relação de livros e filmes 
adequados ao ensino da graduação médica.    Os resultados no momento são parciais, pois o preenchimento dos formulários on-line deverá ser 
concluído até o final de maio. No entanto, com relação ao levantamento e revisão bibliográfica, identificou-se os seguintes dados:   Foram 
encontrados 11 produções. De acordo com o ano de publicação temos em 2005: 2; 2006: 1; 2010: 2; 2011:2; 2013:1; 2014:2; e em 2015:1.   Como 
é possível observar, encontramos publicações de 2005 a 2015. Cabe destacar que de 2000 a 2004, assim como nos anos de 2007, 2008, 2009 e 
2012 não foram encontradas produções relacionadas ao tema.   Outro dado relevante diz respeito à abordagem dos artigos. Dentre os artigos 
selecionados, 4 referem-se à experiência com cinema, 1 à literatura, 3 a narrativas, 1 ao teatro e 1 à arte de forma geral. Todos associam o uso da 
arte como ferramenta para sensibilização e humanização na saúde. O cinema apareceu como forte instrumento para o ensino da bioética e a 
narrativa como facilitadora para o desenvolvimento de habilidades de comunicação.
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