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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

O movimento de mudança ora examinado traz como contribuição a 
exposição de diversas chagas de nossos sistemas de saúde e de educação. As 
dificuldades de acesso e as desigualdades na qualidade, experimentadas tanto na 
educação quanto na saúde, ocorrem na dependência da inserção na produção, 
com o conseqüente reflexo sobre a possibilidade de consumo.  

 
O Brasil não tem conseguido manter intacto seu fabuloso sistema de saúde 

universal, cuja construção se iniciou na luta pelo respeito à vida, durante a nefasta 
ditadura imposta pelo capital através do golpe militar de 1964.  

O Capital tem corroído com apetite voraz os recursos que deveriam ser 
destinados ao bem-estar da população brasileira. Se o SUS ainda é um sistema 
universal, marcado pela integralidade da assistência, pela igualdade do direito, 
pela possibilidade da participação popular, é graças à resistência ferrenha 
daqueles que o defendem como necessário para garantia do direito à vida, acima 
do interesse mercantil. Com as recorrentes crises de superprodução e 
subconsumo resultantes do movimento irrefreável e autodestrutivo do Capital, a 
manutenção da vida de uma quantidade cada vez maior de seres humanos torna-
se desnecessária.  

Para o Capital são massas de rejeitos humanos, trabalhadores “fora de 
linha”, que como não podem ser todos incinerados pelas armas de fogo, terão que 
ser mantidos anestesiados durante sua precária sobrevivência, para não ameaçar 
a vida daqueles “de última geração”, sempre atualizada, que continuarão 
desfrutando das benesses da produção humana.  

Manter os “fora de linha” controlados e os “de última geração” sempre 
atualizados é a função da sociedade capitalista atual. Todos os seus setores, 
incluindo a educação e a saúde, deverão servir, em alguma medida, a esse 
propósito. Refletir sobre a formação médica abre a possibilidade de enxergarmos 
essa realidade. Há uma realidade objetiva que pode ser compreendida e 
modificada, mesmo que os ideólogos pós-modernos queiram ocultá-la sob o manto 
da negociação das subjetividades.  

Mesmo que nos digam que toda a representação da realidade é produzida 
em cada sujeito, isoladamente, e que o conhecimento não passa da troca dessas 
realidades subjetivas. Cabe-nos aproveitar a oportunidade para desnudar o 
engodo pós-moderno que se presta à conformação a essa ordem. 

Resta-nos divulgar que as pedagogias construtivistas, centradas na 
produção subjetiva do saber, servem a esses propósitos, servem ao 
encarceramento no labirinto pós-moderno, mais do que ao respeito à liberdade de 
cada sujeito. 

A educação que queremos é aquela que servirá para formar os sujeitos de 
uma sociedade mais humana e solidária, fruto, portanto, daquela sociedade e não 
“o agente transformador” da sociedade. No entanto, como nos ensina Snyders 
(1978), “há tarefas pedagógicas que são possíveis e necessárias na sociedade 
atual. Nós não esperaremos para depois da revolução para extrair da escola o 
máximo do que pode dar”. (SNYDERS, 1978, p. 390) 

É nesse sentido que entendemos como fundamental perseguir a garantia 
da transmissão pela escola do conhecimento produzido pelas gerações anteriores, 
sintetizados nas teorias científicas, instrumentos fundamentais para a 
compreensão e transformação da realidade. 

Se, por um lado, a educação médica brasileira pode beneficiar-se pela 
adoção de medidas que levem à formação de um médico mais adequado a nossas 



necessidades, por outro lado, se estas medidas não forem estabelecidas com base 
em rigorosa reflexão, apoiando uma construção coletiva que conte com a 
competência dos pensadores brasileiros que, mais do que bem intencionados, 
estejam capacitados para fazê-lo, poderemos obter resultados opostos aos 
desejados.  

É necessário, para isto, além de profundo conhecimento das questões de 
saúde e educação, a utilização de um instrumental teórico que permita a análise 
dos fatos para além do âmbito das relações intersubjetivas, para além das 
aparências. É necessário, mais do que tudo isso, que se explicite às necessidades 
de quem estamos querendo que os novos médicos se prestem a atender. 

Na formação do médico, estudar o que é prevalente, resolver os problemas 
de saúde da população, racionalizar a utilização da tecnologia reduzindo os custos 
e melhorando as indicações propedêuticas e terapêuticas, é sem dúvida muito 
positivo. O risco que corremos é, em primeiro lugar, aquele inerente a todas as 
formações sociais capitalistas, voltadas não para a produção de valores de uso, 
mas para a produção de valor de troca.  

Sob a lógica do Capital, o que move o mundo é a reprodução das forças 
produtivas na direção da extração cada vez maior da mais valia. Quando as vidas 
de milhões de trabalhadores passam a ser desnecessárias para a realização 
dessa finalidade, todos os meios relacionados com sua reprodução acabam sendo 
prejudicados.   

Os Estados capitalistas, principalmente aqueles de orientação neoliberal, 
têm-se voltado a racionalizar os gastos da extensão dos serviços como política de 
alívio à pobreza. O setor do Capital, representado pelas seguradoras e pelos 
planos de saúde, também tem interesse em reduzir os custos com a assistência 
médica, contra os interesses do setor da indústria médico - farmacêutica. 

 
Iniciativas guiadas por estes interesses buscam, segundo Merhy (2002), 

atingir o núcleo tecnológico do trabalho vivo, descentrando, dos especialistas e dos 
equipamentos, o trabalho em saúde. Intervindo no trabalho vivo em ato, estas 
propostas apontam para o desmonte de uma ótica assistencial médico centrada, 
substituindo-a por uma outra, Capital centrada, onde a decisão clínica é substituída 
por uma decisão de cunho administrativo. 

Em segundo lugar incidem sobre nós os riscos inerentes a nossa condição 
de país de terceiro mundo. O Banco Mundial nos recomenda, para a saúde, aquela 
cesta básica que já citamos. Para a educação, uma cesta básica que inclui a 
despreocupação dos governos em produzir conhecimento de ponta. Segundo o 
Banco Mundial, os países “em desenvolvimento” devem investir seus recursos 
para resolver seus problemas mais imediatos e comuns. Não há, segundo aquele 
banco, porque gastar os recursos em desenvolver tecnologia, pois esta pode ser 
adquirida dos países desenvolvidos. (BANCO MUNDIAL, 1993). 
 Este tipo de orientação tem gerado uma intensa campanha a favor da 
exclusão de conteúdos entendidos como desnecessários para fundamentar as 
práticas mais comuns, o que pode significar uma verdadeira retirada das bases 
científicas da Medicina.  

A formação de práticos, sem o pleno domínio das ciências 
básicas ou dos princípios científicos que fundamentam as práticas médicas, criaria 
a massa de profissionais necessária para as políticas de alívio à pobreza e para o 
consumo da tecnologia produzida nos países centrais. 
 Mesmo a elite formada pelos médicos que persistiriam tendo acesso ao 
conhecimento tecnologicamente avançado, necessário para o atendimento à 
parcela da população cuja reprodução ainda interessa, tornar-se-ia mera 



consumidora do conhecimento produzido em outras nações. As questões da 
atualidade ligadas às patentes de medicamentos, à propriedade intelectual e 
industrial, ilustram com clareza os óbices advindos de tal dependência. (FIER, 
2007; MARQUES, 2005). 

Cabe, finalmente, lembrar, em relação à produção do conhecimento, que, 
como  nos diz Saviani (1984), ensino não é pesquisa. Com aquela preocupação 
constante de produzir os conhecimentos necessários para a solução dos 
problemas encontrados na prática médica cotidiana, esta confusão é 
freqüentemente apresentada. O ensino, assim, privilegia os processos de 
obtenção dos conhecimentos. Centrado no aluno, parte de seu interesse em 
desenvolver procedimentos que o conduzam à posse dos conhecimentos capazes 
de responder às suas dúvidas e indagações.  

Arrisca-se, assim, a perder a cientificidade ao desprezar, como ponto de 
partida, os conhecimentos já produzidos pela ciência. 

A aprendizagem ativa, não pode significar a produção do conhecimento, 
pois isto é tarefa da ciência, que requer amplo domínio dos conhecimentos já 
produzidos e árduo trabalho de investigação. O que se pode produzir ativamente 
no processo de ensino-aprendizagem é a apropriação dos conhecimentos que a 
ciência já produziu, fazendo com que o estudante perceba o caminho percorrido 
para a construção das teorias científicas, compreendendo-as como sínteses 
provisórias e percebendo as conexões de cada conceito com a totalidade que se 
busca apreender. 

A adoção de pedagogias problematizadoras pode contribuir 
significativamente para a formação de um aluno capacitado para detectar os 
problemas reais e para buscar, em cooperação, soluções originais. O ensino em 
pequenos grupos de alunos, preconizado por este tipo de pedagogia, permite o 
acompanhamento sistemático do progresso do aluno por parte do professor.  

Este, num processo constante de avaliação, percebendo as necessidades 
de aproximação do aluno ao objeto de aprendizagem, poderá criar sucessivas 
aproximações ao mesmo, em diversos cenários.  

Cada nova aproximação do aluno ao objeto não significará um simples 
reencontro para melhor memorização, mas um contato renovado pelo olhar mais 
armado com o saber já obtido, num crescente de complexidade e profundidade na 
busca pelo fundamento científico que explica a manifestação do fenômeno 
observado. Na dialética particular – universal, o processo do conhecimento 
transforma leis que valiam como a mais absoluta universalidade, 
em particulares formas de expressão de uma universalidade superior, cuja 
compreensão permitirá novas análises da realidade reveladoras de novas  
particularidades, que constituem, ao mesmo tempo, expressões da nova 
universalidade. (LUKÁCS, 1978). 
 É fundamental, no entanto, observarmos que aprender a aprender, adquirir 
habilidades, atitudes e conhecimentos para a solução dos problemas mais 
freqüentes nos serviços de saúde é fundamental, mas extremamente insuficiente. 
Se não garantirmos a apreensão, pelo aluno, dos fundamentos científicos, dos 
conceitos-chave que fundamentam as práticas médicas, não estaremos formando 
um trabalhador com autonomia para tomar decisões racionais, para analisar 
criticamente as situações e contribuir para a construção de uma sociedade mais 
saudável.  

Um processo de aprendizagem que não busque conferir ao aluno o 
domínio dos fundamentos científicos, realizará um contato apenas superficial com 
os conhecimentos, uma visão reduzida ao nível da aparência dos fenômenos, 
golpe de morte na possibilidade de compreensão da realidade e seu movimento. 



Não advogamos com isso uma pedagogia da memorização acrítica de 
teorias descoladas da riqueza dos movimentos mais diretamente perceptíveis da 
realidade. Marx, em seus manuscritos econômico-filosóficos, demonstra que as 
coisas em si, existentes na natureza, só se tornam objeto do conhecimento 
humano quando o ser humano relaciona-se com elas dando-lhes significado. 
(MARX, 1978). 
 É, portanto, através da ação prática sobre a natureza que o conhecimento é 
gerado. A ação e a reflexão caminham juntas na prática humana. A concepção e a 
execução do concebido caracterizam o trabalho humano. As propostas 
pedagógicas que contribuam para desfazer a falsa dissociação teoria-prática 
serão, desta forma, muito bem-vindas.  

O cuidado a ser tomado, com as propostas da moda, do aprender 
fazendo, com inversão da seqüência teoria-prática, substituída por ação-
reflexãoação, é de se evitar o espontaneísmo.  
É importante lembrar que o fato de se partir da experiência cotidiana não deve 
implicar em manter os alunos neste nível de análise. Pelo contrário, é só o início 
de um processo que procurará levá-los à busca das informações necessárias para 
a compreensão do fenômeno em sua essência. 

Não há como olvidar que, em todos os setores da produção, o 
conhecimento humano ao se objetivar nos processos e nas máquinas, simplifica o 
trabalho e dispensa o trabalhador de sua apropriação. Formar médicos para as 
necessidades atuais do mercado apresenta, na maioria das vezes, essa 
possibilidade de formá-los com cada vez menos conhecimento.  

Diante disso posicionamo-nos absolutamente contrários à formação voltada 
para atender às necessidades da contemporaneidade capitalista. Posicionamo-nos 
contrários à formação profissionalizante do médico e favoráveis à sua formação 
politécnica. O curso de Medicina caracteriza-se por buscar a formação um 
profissional detentor das habilidades próprias de uma prática determinada, com 
base no domínio dos fundamentos científicos que a sustentam. (SCHRAIBER, 
1989). 
 

Diante das críticas à formação médica contemporânea, quanto ao fato de 
que a apropriação dos fundamentos científicos ocorre descolada da prática, sendo 
de pouca serventia para orientá-la, apresenta-se como solução a redução dos 
conteúdos teóricos e o aumento das atividades práticas. 

Caberia perguntar-nos se o curso de Medicina que queremos é um curso 
profissionalizante e, em sendo, se a formação do médico deve prescindir do 
domínio daqueles conteúdos que não se mostrarem úteis para a solução dos 
problemas com os quais se depara com mais freqüência em seu trabalho 
cotidiano.  

Krupskaja (s.d.), num texto inspirador intitulado “Diferencia entre la 
Instrucción profesional y la politécnica”, demonstra a necessidade de fundamento 
científico sólido até para a formação de operários da indústria têxtil, cujas funções, 
a princípio, podem parecer que exigiriam apenas o domínio de habilidades 
motoras. 

Com base nas reflexões dessa autora buscamos estabelecer um paralelo 
para a formação médica, no intento de contribuir para explicitar as diferenças entre 
uma educação profissionalizante, a nosso ver empobrecedora, e uma educação 
politécnica, substrato para o pleno desenvolvimento humano. 

Na Medicina há muitas especialidades ou diferentes “trabalhos”, afazeres, 
tarefas: anestesia, cirurgia, clínica, cardiologia, nefrologia... 
 



Para ser um bom clínico, há que saber investigar os males que o paciente 
refere, através da anamnese, e buscar sinais no exame clínico; estabelecer as 
hipóteses diagnósticas mais prováveis; indicar os procedimentos diagnósticos mais 
adequados para cada caso e a terapêutica, com base no conhecimento da 
fisiopatologia da doença e da farmacologia dos medicamentos, quando for o caso. 
Quando a Medicina ainda não dispunha dos conhecimentos e recursos 
diagnósticos e terapêuticos com os quais conta atualmente, o médico tinha que 
desenvolver outras habilidades de observação e até de intuição dos processos 
mórbidos que imaginava ocorrerem no interior pouco conhecido do corpo humano. 
 

Mesmo as intervenções de cunho mais mecânico que realizava o cirurgião-
barbeiro, exigiam habilidades diferentes daquelas que o meticuloso cirurgião 
realiza atualmente, uma vez que possuíam pouco suporte científico. Ações 
certamente mais movidas pela ousadia que pela precisão resultante de um 
movimento calculado, com base em conhecimentos detalhados da anatomia e da 
patologia em questão.  

O aprendiz de médico acompanhava por muito tempo seu mestre, 
auxiliando-o nas tarefas mais simples e pouco a pouco ia realizando as atividades 
mais complexas, de acordo com a aquisição dos conhecimentos e habilidades 
necessários.  

Depois de um tempo mais ou menos longo encontrava-se apto a realizar 
com autonomia as sangrias, aplicar ventosas, ou prescrever os longos banhos de 
12 horas por dia durante vários meses quando a cura do mal assim o exigisse. 

Mesmo nos tempos não tão remotos o sucesso diagnóstico dependia quase 
que exclusivamente de uma anamnese minuciosa e um exame físico exaustivo em 
busca de sinais que muitas vezes constituiriam somente pistas incertas de 
alterações que se supunha existir. 

Com o avanço da ciência, o melhor conhecimento da anatomia e fisiologia, 
e da patologia, a introdução de novos instrumentos, aparelhos e medicamentos, 
muitos daqueles conhecimentos e habilidades anteriores tornaram-se 
desnecessários.  

Agora os conhecimentos e habilidades de que necessita o médico 
são outros. A alteração que somente podia imaginar no paciente em vida, agora 
observa através dos diversos recursos de imagem ou de avaliação de função, que 
deverá saber interpretar.  

A aprendizagem individual da arte e da intuição médica foi perdendo 
espaço para a exatidão da ciência e a aprendizagem individual do mestre artesão 
foi cedendo espaço para a escola e o hospital-escola. Se a escola e o 
hospital-escola são bem equipados, contam com profissionais competentes, 
laboratórios, equipamentos adequados, os estudantes aprenderão a utilizá-los. 

Porém, os conhecimentos avançam, modificam-se as técnicas, são 
introduzidos novos procedimentos, que demandam novos conhecimentos e 
habilidades, tornando obsoletos muitos daqueles conhecimentos para cuja 
aquisição tanto se investiu.  

Em pouco tempo, provavelmente, algumas das habilidades dos atuais 
cirurgiões tornarse-ão obsoletas, pois muitas das cirurgias far-se-ão sem incisões 
ou suturas. 

Certamente as habilidades que demandam uma cirurgia laparoscópica 
muito diferem daquelas necessárias para uma cirurgia realizada com ampla 
abertura da cavidade abdominal para intervenção “a céu aberto”. 

Em países ou localidades pobres, onde os avanços da ciência demoram a 
serem introduzidos ou a estar acessíveis economicamente à população, o 
conhecimento antigo ainda pode ser útil e o melhor método de ensino talvez ainda 



seja aquele do acompanhamento do mestre pelo aprendiz. 
Nos locais onde o acesso ao produto da civilização ocorre de maneira 

adequada, as necessidades são outras. Necessita-se que os estudantes tenham 
idéia da Medicina como um todo, conheçam em que direção se desenvolvem as 
técnicas e saibam trabalhar em qualquer área, quer dizer, que possuam cultura 
geral do trabalho e conheçam em geral a matéria.  

Que dominem os fundamentos científicos sobre os quais as práticas atuais 
se assentam. Quem adquiriu uma preparação deste tipo se adapta facilmente às 
mudanças constantes da técnica. 

Poderá ser um médico qualificado. 
A escola não ensinará, simplesmente, qual é o medicamento mais 

adequado para tal enfermidade. Mas fará compreender os processos de gênese 
da enfermidade, desde os aspectos atinentes à fisiopatologia do corpo em sua 
relação com os agentes mórbidos imediatos, até as questões da determinação 
geral dos processos que acometem diferentemente, os diversos grupos sociais, de 
acordo com sua inserção no processo produtivo social.  

A compreensão mesma do metabolismo social e sua contribuição na 
gênese dos processos protetores e destrutivos da saúde. Os estudantes 
conhecerão os fatores que participam do processo de adoecimento ou de 
promoção da saúde, adquirindo autonomia intelectual para uma análise crítica e 
tomada de decisão consciente. A escolha das ações serão baseadas no domínio 
dos princípios e leis que os fazem compreender o movimento do real, não na mera 
adoção acrítica, seja de práticas empíricas, seja de rotinas baseadas em 
evidências, mas igualmente pré-estabelecidos e marcadas por 
uma intencionalidade nem sempre compreendida por aquele que as executa. 

Conhecerão desde as bases patológicas que permitem a compreensão da 
enfermidade na singularidade do corpo, seus mecanismos de ação, os princípios 
farmacológicos envolvidos na escolha dos medicamentos necessários para 
combatê-las, assim como os processos protetores que deverão ser reforçados, 
para a preservação da saúde, no âmbito do indivíduo, das condições de 
reprodução dos diversos grupos sociais e no âmbito da ordem social em geral. 

Estudarão a produção dos conhecimentos médicos, conhecerão os 
caminhos e a trajetória histórica de seu desenvolvimento contextualizando as 
inovações existentes. Ou seja, compreendendo porque foram desenvolvidas e 
introduzidas, bem como sua utilidade real atual e potencial. 

Conhecerão finalmente as formas de organização do setor saúde, os 
diferentes modelos assistenciais, suas virtudes e deficiências, assim como os 
interesses dos diversos grupos sociais em torno de cada modo de estruturar estes 
sistemas. 

Este tipo de ensino não propiciará simplesmente aos estudantes uma 
capacitação técnica específica que talvez seja útil para as necessidades atuais do 
mercado, mas uma vasta instrução politécnica e o domínio de categorias gerais, 
conceitos fundamentais que lhes permitirão iniciar sua prática profissional como 
trabalhadores conscientes, capacitados, que, porventura, necessitarão uma curta 
aprendizagem especial para o desenvolvimento de atividades mais específicas. 

Quando falamos atualmente de formar médicos adequados às 
necessidades da sociedade, estamos falando de quê? De médicos flexíveis que se 
prestem a ocupar automaticamente os espaços existentes no mercado de trabalho 
da sociedade capitalista contemporânea, adaptando-se rapidamente aos 
protocolos forjados no interior dos interesses da indústria farmacêutica ou da 
racionalização da assistência pautada na análise mercantil do custo/benefício? Ou 
estamos falando de médicos com uma sólida formação, baseada no domínio dos 



conteúdos, dos fundamentos científicos que lhes permitem a autonomia intelectual 
necessária para a análise crítica da própria prática médica atual? Em síntese, 
estamos falando de uma formação profissionalizante ou politécnica? 

O movimento das duas escolas, aqui estudado, traz como contribuição 
fundamental o fato de abrir para a reflexão a questão da formação médica em 
nossa sociedade, expondo suas contradições e, com isto, as contradições da 
própria sociedade. 

As reformas de uma e de outra escola pesquisadas apresentam 
divergências no grau de aproximação ao ideário sintetizado nas Diretrizes 
Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina.  

Ambas, porém, são fortemente influenciadas pelo pensamento pós-
moderno e pela adesão às pedagogias construtivistas, que acabam por retirar 
bases teóricas fundamentais, tendendo à formação de um médico alienado do 
conhecimento que lhe proporcionaria a possibilidade de análise crítica da realidade 
e sua compreensão profunda essencial para a transformação. 

A partir destas constatações entendemos que os cursos aqui estudados 
devem rever seu direcionamento, no sentido de identificar os fundamentos 
científicos essenciais sobre os quais se assenta o exercício da medicina e garantir 
a transmissão dos mesmos, para formar profissionais que, com maior autonomia 
intelectual, possam decidir os melhores rumos para a prática médica a serviço da 
vida humana na plenitude de suas possibilidades, dadas pelo grau de avanço da 
produção da humanidade. 

Trata-se de um posicionamento político. Numa sociedade de classes, a 
educação em geral e a educação médica em particular poderá adequar-se mais 
aos interesses de uma ou de outra classe, nunca aos interesses de ambas, uma 
vez que, freqüentemente, são opostos. Posicionamo-nos ao lado dos interesses da 
classe trabalhadora.  

É possível formar médicos eficientes para o mercado atual sem o domínio 
dos fundamentos científicos ?  

Defendemos a formação de médicos não para o mercado, mas para o 
avanço da humanidade, no sentido de que cada um dê, conforme sua capacidade 
e possibilidade, a cada um, conforme sua necessidade.Necessidade esta marcada 
pelas possibilidades criadas pela humanidade na transformação da natureza e de 
si mesma. 
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APÊNDICE A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
PROGRAMA DE DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
Você está sendo convidado(a) para participar de uma pesquisa sobre a formação médica no 
Paraná. Para 
tal estamos através deste documento fornecendo informações sobre os objetivos da pesquisa e o 
caráter 
livre e voluntário de sua participação. Quaisquer dúvidas que surjam durante a leitura deste 
documento 
será esclarecida pelo pesquisador. Após esclarecimento sobre sua participação na pesquisa, no 
caso de 
aceite, assine ao final do documento. 
I. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 
1. Nome do entrevistado: 
2. Instituição: 
II. DADOS SOBRE A PESQUISA CIENTÍFICA: 
1. Título : As determinações do capital sobre a formação do trabalhador em saúde: um 
estudo sobre as reformulações curriculares em dois cursos de medicina no Paraná. 
Pesquisador: Guilherme Souza Cavalcanti de Albuquerque. 
Cargo/Função: Doutorando/pesquisador responsável. 
Setor da UFPR: Educação 
2. Avaliação do risco da pesquisa (probabilidade de que o indivíduo sofra algum dano como 
conseqüência imediata ou tardia do estudo): SEM RISCO. 
3. Duração da pesquisa 18 meses 
III. REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO ENTREVISTADO SOBRE A 
PESQUISA CONSIGNANDO: 
1. Justificativa e objetivos da pesquisa: a pesquisa tem como objeto a análise das 
mudanças curriculares em implantação em duas escolas médicas do estado do Paraná, 
diante do movimento de mudança induzido pelo Ministério da Saúde, norteado pelas 
diretrizes curriculares. Parte-se da tese de que estas mudanças, se não forem 
implementadas com sólida fundamentação científica, podem obter resultado 
diametralmente oposto ao pretendido no que diz respeito à formação de um médico com 
capacidade para identificar os principais problemas de saúde da população e seus 
determinantes e com autonomia intelectual para propor as soluções mais adequadas. A 
pesquisa tem como objetivos verificar adequação das mudanças implementadas na 
reforma realizada nos dois cursos ao ideário sintetizado nas Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso de Graduação em Medicina e verificar a adequação do ideário das 
diretrizes curriculares para a formação do médico com o perfil nelas preconizado 
2. Procedimentos de pesquisa: para facilitar o registro dos dados de pesquisa a entrevista 
será gravada pelo pesquisador e, se necessário, serão feitas anotações sobre o relato. 
3. Desconfortos esperados: relacionados com a privacidade e confidencialidade, apontados 
abaixo nas salvaguardas da confidencialidade, sigilo e privacidade. 
4. Benefícios que poderão ser obtidos: acesso facilitado posteriormente a uma cópia da 
tese, assim como a suas publicações na forma de livro e/ou artigos. 
5. Custos ou benefícios financeiros para o sujeito da pesquisa: os entrevistados não terão 
nenhum ônus e nenhum ganho financeiro ao participar da pesquisa. 
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IV. ESCLARECIMENTOS FORNECIDOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS AO 
SUJEITO DA PESQUISA CONSIGNANDO: 
1. Acesso, a qualquer tempo, às informações sobre procedimentos relacionados à 
pesquisa, inclusive para dirimir eventuais dúvidas: o pesquisador realizará uma 
entrevista com os sujeitos desta pesquisa em local pré-determinado. Mediante 
autorização do entrevistado, o conteúdo da entrevista será utilizado na elaboração da 
tese de doutorado, como também poderá ser publicado na forma de livro e/ou artigos, 
ficando, no entanto, vedada sua utilização para outros fins. A gravação realizada na 
entrevista estará à disposição dos entrevistados a qualquer tempo ficando sob a guarda 
do pesquisador responsável. 
2. Liberdade de retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de 
participar do estudo: caso você queira desistir de participar da pesquisa, poderá fazê-lo 
em qualquer tempo e no momento em que desejar. Para quaisquer esclarecimentos 
durante o decorrer da pesquisa, você poderá utilizar o telefone ou e-mail do pesquisador, 
mencionado abaixo. 
3. Salvaguarda da confidencialidade, sigilo e privacidade: O sigilo sobre suas 



afirmações será garantido, uma vez que os resultados da pesquisa serão divulgados de 
modo a jamais identificar as afirmações de cada participante. Nenhum de seus dados 
pessoais (endereço, telefone, e-mail) aparecerá na pesquisa ou publicação, como 
preconizam os documentos internacionais, a Resolução 196/96 do Ministério da Saúde e 
o Código Penal Brasileiro. 
V. INFORMAÇÕES DE NOME, ENDEREÇO E TELEFONE DO RESPONSÁVEL PELO 
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA, PARA CONTATO: 
Pesquisador responsável: Guilherme Souza Cavalcanti de Albuquerque. 
Endereço: Rua Pâmphilo d’Assumpção, 268. Rebouças. (Curitiba – PR) CEP: 80 220 040. 
Telefone para contato: (041) 99558130 
E-mail: proguilhermedicina@hotmail.com 
VI. CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
Declaro que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que 
me foi explicado, consinto em participar do presente projeto de pesquisa. 
Curitiba, _____________________ de 2007. 
___________________________________ 
______________________________________ 
Assinatura do sujeito da pesquisa Assinatura do pesquisador 
(Guilherme S Cavalcanti de Albuquerque) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 
AS DETERMINAÇÕES DO CAPITAL SOBRE A FORMAÇÃO DO TRABALHADOR 
EM SAÚDE: UM ESTUDO SOBRE AS REFORMULAÇÕES CURRICULARES EM 
DOIS CURSOS DE MEDICINA NO PARANÁ 
IDENTIFICAÇÃO 
NOME 
FUNÇÃO/CARGO QUE EXERCE ATUALMENTE NA ESCOLA 
FUNÇÃO/CARGO QUE EXERCIA NA ÉPOCA DA REFORMA 
FORMAÇÃO 
Breve relato da experiência profissional 
ROTEIRO DE ENTREVISTA 
Diante das novas diretrizes curriculares e das iniciativas do Ministério da Saúde no 
sentido de mudanças nos cursos de Medicina, houve algum processo de mudança 
ou reforma no curso desta escola? 
Qual sua opinião sobre os direcionamentos propostos pelo Ministério? 
O que mudou? 
No seu entender quais os pontos positivos e negativos das mudanças. 
O Ministério tem apontado alguns eixos e vetores norteadores das mudanças 
preconizadas. Sabendo-se que sua adoção é complexa e envolve diversas 
questões 
a serem consideradas, seguem-se perguntas referentes aos aspectos relacionados 
ao conteúdo do curso abordados naqueles eixos e vetores. 
1. Determinantes de saúde e doença 
a. Esta escola optou por investir na abordagem dos determinantes de 
saúde e doença, bem como na articulação individual-coletivo, 
biológico-social? 
b. Como e onde (em que momento e espaço) são abordados os 
determinantes de saúde e doença no curso? 
c. Que situações de aprendizagem desta questão são colocadas para os 
alunos? 
d. Como se dá a articulação individual-coletivo na abordagem do 
conhecimento teórico e em sua aplicação assistencial? 
e. Como se dá a articulação biológico-social na abordagem do 
conhecimento teórico e em sua aplicação assistencial? 
2. Produção de conhecimentos segundo as necessidades do SUS 
a. Como a escola tem trabalhado a questão da pesquisa? 



b. Quais produções de investigação ocorrem na escola? (linhas de 
pesquisa) 
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c. Em que momento e espaço estas investigações ocorrem (série, 
disciplina, extensão etc)? 
d. Quais os temas destas investigações? 
e. Após as mudanças curriculares (ou após a reforma) mudou o perfil das 
pesquisas? 
f. Aumentou a produção voltada à atenção básica? 
g. Diminuiu a produção voltada para as especialidades? 
h. As investigações têm investido na área de produção e avaliação de 
protocolos clínicos, inovações da gestão, análise de custo-benefício...? 
3. Análise crítica do processo assistencial 
a. Cmo você vê a relação entre o projeto pedagógico e o 
desenvolvimento da capacidade crítica do aluno? 
b. O curso tem promovido o desenvolvimento da capacidade crítica do 
aluno? 
c. Na sua opinião o processo de ensino-aprendizagem pode contribuir 
para a análise crítica da totalidade da experiência assistencial? 
(serviços básicos, especializados etc e sistema de saúde com seu 
modelo assistencial) 
d. Isto tem ocorrido nesta escola? 
e. Existem atividades sistematizadas que buscam desenvolver no 
estudante a capacidade de pesquisa e seleção de informações em 
livros, periódicos e bases de dados? 
4. Integração ciclo básico/ciclo profissional 
a. Como você vê a questão da integração do ciclo básico com o ciclo 
profissional? 
b. Isto já ocorre nesta escola? 
c. Como? 
i. Currículo integrado? (descrever) 
ii. Currículo modular? (descrever) 
iii. Atividades integradoras? (descrever) 
iv. Inter, trans, multi, pluri...disciplinaridade?) (descrever) 
5. Mudança metodológica 
a. Foram implantadas mudanças pedagógicas no curso? 
b. Quais inovações pedagógicas existem no curso? 
c. O ensino é centrado no professor, fundamentalmente em aulas 
expositivas para grande número de estudantes? 
d. As atividades são realizadas com que número de alunos? 
e. Este número mudou pelas reformas curriculares, ou já era assim? 
f. As atividades de ensino aprendizagem são estruturadas a partir das 
necessidades de saúde da população? Como? 
g. Como estas necessidades são identificadas? 
h. Como ocorre a avaliação (formativa? Somativa? Etc todas as formas) 
i. Busca-se avaliar conhecimentos, atitudes e habilidades? Como? 
j. Busca-se que o estudante aprenda fazendo? Como? 
k. Busca-se o aprender a aprender? Como? Porquê? 
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6. Integração docente-assistencial 
a. Como você vê a questão da articulação da parte teórica com a prática 
assistencial? 
b. Nesta escola já existe alguma forma de articulação da parte teórica 



com a prática assistencial? Como ocorre? 
c. Houve, nos últimos tempos, uma retomada na discussão sobre os 
critérios de seleção dos conteúdos. Qual a posição desta escola em 
relação a isto? 
d. Como são selecionados os conteúdos? 
e. Houve alguma mudança a partir das diretrizes curriculares? 
f. Os conteúdos são escolhidos a partir das habilidades necessárias para 
a prática assistencial? 
g. Como se dá esta escolha? 
h. Que prática assistencial orienta esta escolha? (a prática da assistência 
básica ou especializada)? 
i. Se forem as duas, houve mudança no % entre básica e especializada? 
j. Os conteúdos teóricos são identificados a partir das necessidades que 
a prática assistencial apresenta? 
k. Poderia exemplificar o recorte do conteúdo (de uma disciplina básica) 
voltado para a prática assistencial? 
l. Sob esta lógica, de escolher o conteúdo a partir da prática que 
fundamenta, que parte do conteúdo passa a ser “desnecessária”? Que 
parte do conteúdo passa a ser necessária? 
m. Em que momento do curso existem práticas (assistenciais ou não) 
visando desenvolver destrezas (habilidades) = quais habilidades? 
n. As práticas aumentaram? Quais? 
o. Os conteúdos teóricos foram reduzidos? Quais? Como? 
p. O curso privilegia o conhecimento especializado ou a formação é de 
um médico geral? 
q. Ouve mudança no contato dos alunos com a tecnologia e os 
conhecimentos das especialidades? 
7. Diversificação de cenários do processo de ensino 
a. Onde são desenvolvidas as atividades práticas 
i. No ciclo básico 
ii. No ciclo clínico 
iii. No internato 
b. Qual é o tempo de permanência em cada cenário? 
i. Hospital 
ii. Ambulatórios/clínicas especialidades 
iii. Unidades de Saúde 
iv. Escolas 
v. Laboratórios 
vi. Outros_____________________________________ 
c. Que atividades são desenvolvidas em cada um destes cenários? 


