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Ikurou Fujimura * Ikurou Fujimura * 

Entretanto, por mais prospectiva que ela seja, quem o 
elaborar só pode compreender o sentido daquilo que 
foi vivido, ou seja,  de modo retrospectivo. 
   Portanto, o fundamental é tomar o modelo 
concebido como um roteiro e não se empolgar pelo 
subjetivismo de quem o vivencia, para não 
transformá-lo em premissa maior inconteste que 
pode levar a erros crassos e prejudicar uma geração. A 
propósito, deve haver rigorosa responsabilidade 
educacional da parte daqueles que têm o poder de 
ditar modificação. Quando suas convicções 
educacionais estiverem laborando no equívoco, 
devem prestar contas à sociedade na instância 
adequada e adequadamente responsabilizados. 
   Em suma, a educação deve acompanhar 
dinamicamente as reais necessidades da comunidade 
de maneira pronta e atualizada. 
      O progresso da humanidade provoca mudan-
ças na sociedade e a educação deve interferir 
positivamente no comportamento social para prover 
as novas necessidades, basicamente. Para tanto, a 
Educação deve habilitar o homem a produzir bens 
culturais e materiais que atendam à nova situação, 
através de atuação, principalmente no campo afetivo, 
para modificar as atitudes que melhor se ajustem às 
novas situações. 
   Frente às condições atuais, onde novos 
conhecimentos surgem e se transformam a uma 
velocidade extraordinária; não é mais possível 
ensinar tudo a todos. Atualmente, há necessidade de 
preparar o educando para assimilar fatos e evidências 
de forma seletiva e criteriosa, e por iniciativa própria 
administrar e interpretar os novos conhecimentos. 
         A educação deve preocupar-se em desenvolver a 
capacidade do futuro profissional reconhecer o papel 
da sua atuação no contexto social. Deve ser 
participativa e responsável,  que significa o exercício 
de lídima cidadania. 
       Assim, a educação pode e deve ser conceituada 
como processo de atuação sobre o indivíduo no 
sentido de levá-lo a um estado de independência 
intelectual que o capacite a se encontrar de maneira 
consciente, equilibrada e eficiente para agir na 
sociedade como cidadão participante e responsável, 
visando ao bem coletivo. 
        A confrontação com a realidade em todos os seus 
significados é fundamental para conhecer os fatos 
concretos e sobre eles raciocinar e refletir. Deve-se 
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    Uma visão retrospectiva do mundo mostra 
claramente que cada período histórico tem vinculado 
às suas necessidades a educação que satisfaz as 
exigências contingenciais. 
      Porisso essa educação, por mais eficiente que 
tenha sido para sua época, pela dinâmica das 
transformações sociais, torna-se obsoleta se não 
acompanhar as constantes tendências de 
modificações que marcam a evolução histórica. 
     A unidade concreta que mede o horizonte 
temporal dessa evolução é representada pelo período 
que compreende uma geração. Por isso, os efeitos de 
determinada modalidade educacional só podem ser 
comprovados de fato quando submetidos à auditoria 
do tempo. Isso torna polêmica qualquer interpretação 
da sua eficácia quando julgada de imediato, porque 
qualquer argumentação, por mais parecer lógica que 
possa, é uma hipótese. Ainda há a lembrar que idéias 
medíocres podem ser apresentadas por retórica 
brilhante e parecerem altamente sofisticadas e 
eficientes. 
        Daí a dificuldade de estabelecer novas diretrizes, 
porque sempre haverá conflito, pois as gerações se 
superpõem e os pressupostos culturais e ideológicos 
da geração anterior podem entrar em atrito com  
pensamentos das gerações emergentes. 
    Administrar esses conflitos é a difícil arte de
manter a dinâmica das transformações em educação, 
para se aproximar ao máximo da meta ideal. 
      Inegavelmente, a educação de uma determinada 
época em dada região sócio-econômica é ditada por 
uma série de fatores impositivos conjunturais, entre 
os quais ressaltam as exigências da produção, 
distribuição e consumo; além de os ideais sócio-
políticos e da evolução dos conhecimentos do homem. 
  É inequívoco que a educação prepara os 
componentes da sociedade para sua construção de 
acordo com os imperativos sociais em evolução. 
   Nesse dinamismo, qualquer modelo gerencial 
adotado deve almejar o ponto mais no futuro. 
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também levar em conta a realidade de cada aluno 
para que sua potencialidade seja maximizada ao 
extremo tangível. 
        Para operacionalizar essa educação, em cursos 
profissionalizantes, como o curso de medicina, o 
professor que ensina o aluno e antes de tudo, o 
professor que ensina o professor a ensinar, devem 
estar exercendo a profissão e a docência em alguma 
das disciplinas. No momento em que deixa de 
ministrar aulas, o professor tende a teorizar 
exageradamente o processo pedagógico e se 
distanciará da realidade concreta. 
       Baseados nessas premissas é que passaremos a 
descrever o perfil, que julgamos deveria ter o 
profissional a ser formado por esta Faculdade: 
 - Saber pensar cientificamente, com lógica, 
adquirindo ampla competência para analisar 
problemas e pensar com clareza e abrangência;
 - Desenvolver ações de promoção, proteção e 
reabilitação de saúde em nível individual e coletivo;
Integrar-se com as demais instâncias do sistema de 
saúde;
   -  Tomar decisões: possuir habilidades para avaliar, 
sistematizar e decidir a conduta mais apropriada;
   -  Comunicar-se com pacientes, grupos, comunida-
de e com profissionais de saúde (médicos ou não). 
Saber manter o caráter confidencial das informações 
sobre o paciente;
 - Liderar com compromisso, responsabilidade e 
empatia; gerenciar com eficácia; saber criar 
condições para o crescimento  qualitativo do grupo 
(aprimoramento);
 - Educação permanente: aprender a aprender; 
entender a responsabilidade e o compromisso social 
de ser médico;
 - Exercer a medicina com postura ética
e humanística em relação ao paciente, à família e à 
comunidade, observando os aspectos sociais, 
culturais, psicológicos e econômicos do contexto, com 
base na bioética;
 - Utilizar apenas procedimentos diagnósticos e 
terapêuticos validados cientificamente;
  -  Dominar as técnicas de leitura crítica, diante da 
sobrecarga de informações e da transitoriedade do 
conhecimento;
  - Ter disposição para participar na produção de 
conhecimentos na sua área de atuação;
  - Ter visão social do papel do médico e disposição 
para engajar-se em atividades de política e de 
planejamento em saúde;
   -  Atuar dentro do sistema hierarquizado de saúde, 
respeitando os princípios técnicos e éticos da 
referência e contra-referência ;
  - Informar e educar seus pacientes, familiares e 
comunidade para promoção, prevenção, tratamento 
e reabilitação em situações de saúde-doença; 
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  - Conhecer as características do mercado de traba-
lho e, respeitando a ética, lutar para melhorar as 
condições de trabalho do médico e de atendimento os 
médicos na rede pública “universalizada” e nos 
serviços privados (alternativos);

       Dominar técnicas de anamnese e de exame físico e 
reconhecer a anatomia in vivo ;  
      Conhecer e saber aplicar procedimentos de rotina 
e de urgência/emergência;
      Ter capacidade de discutir casos clínicos (semiolo-
gia, diagnósticos diferenciais, interpretação de 
exames e conduta);
   Ter capacidade de discutir com o paciente sua 
situação clínica, procedimentos necessários, riscos, 
benefícios, alternativas e prognóstico;
     Capacidade de orientação de familiares, incluindo 
transmissão de más notícias;
     Linguagens básicas para educação e comunicação: 
português, inglês e informática.

Observações
       A interação do aluno com usuários e profissionais 
de saúde deverá ocorrer desde o início do processo de 
formação , para o aluno lidar ativamente com os 
problemas reais e com os aspectos éticos  da profissão;
  A avaliação deve ser contínua, abrangendo 
conhecimentos, habilidades e atitudes; deve estender-
se à avaliação do processo pedagógico em seu todo.

    Para a consecução dos objetivos propostos há 
necessidade de ajustes no atual currículo. 
      Reforma que não implicará na demolição do que 
existe para nos escombros construir  nova realidade, 
mas sim a tarefa cuidadosa de adaptar o que existe de 
bom às contingências da evolução social. 
      O panorama do desenvolvimento da ciência médi-
ca mostra claramente que o modelo "racional 
acadêmico" predominante na atualidade (ensino 
centrado no professor) é incompatível com a 
modernidade. 
     Sem se preocupar com metodologia educacional 
concebida no seu extremo, como o PBL, devemos nos 
preparar para reconhecer o modelo cognitivista como 
o mais adequado no momento (ensino centrado no 
aluno). 
     O formando deve estar apto para se especializar 
em qualquer ramo da medicina. Em outras palavras, 
todos os especialistas devem ter uma base sólida 
generalista, qualquer que seja o seu campo.

Texto discutido e aprovado pelo NADIPE - Núcleo de 
Apoio Didático-Pedagógico da Faculdade de Medicina 
de Jundiaí-SP-2001.
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