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Toda prática educativa demanda a existência de sujeitos,
um  que,  ensinando,  aprende,  outro  que,  aprendendo,
ensina,  daí  o  seu  cunho gnosiológico;  a  existência  de
objetos,  conteúdos  a  serem  ensinados  e  aprendidos;
envolve  o  uso  de  métodos,  de técnicas,  de  materiais;
implica,  em  função  de  seu  caráter  diretivo,  objetivo,
sonhos, utopias, ideais. Daí a sua politicidade, qualidade
que tem a prática educativa de ser política, de não poder
ser neutra.

(FREIRE, 1996, p.41)



RESUMO

Introdução: A complexidade do mundo contemporâneo e as exigências do mundo

do trabalho demandam uma formação qualificada do profissional da área de saúde

que envolve o aprimoramento de novas competências. A Universidade Federal da

Integração  Latino-americana  (UNILA),  na  tríplice  fronteira  recebe  discentes

brasileiros e de outros países da América Latina, inclusive de Países caribenhos não

latinos.  Esta  universidade  tem  como  características  a  multiculturalidade  e  o

bilinguismo e tem como princípio a cooperação solidária.  Sendo assim a UNILA,

vivencia uma experiência única em um cenário rico quanto à diversidade cultural,

onde  discentes  e  docentes  de  diversos  países  compõem  esse  contexto,

proporcionando  novas  possibilidades  e  desafios  na  Educação  Superior.  Uma

educação ampliada dentro da multiculturalidade instiga ao conhecimento de novos

saberes e novas práticas no processo de formação profissional. Objetivo: Descrever

as contribuições para o processo de ensino/aprendizagem na perspectiva advinda

da multiculturalidade e do bilinguismo no contexto da tríplice fronteira do Curso de

Medicina da UNILA. Especificamente propõe-se: Analisar a percepção dos docentes

e discentes sobre a formação médica frente à DCN e o PPC,  analisar a percepção

docente  e  discente  sobre  o  processo  de  ensino/aprendizagem desenvolvido,  no

contexto  da multiculturalidade e  do Bilinguismo no cenário  de  tríplice  fronteira  e

construir e validar o instrumento atitudinal do tipo Likert.  Método: Com abordagem

quali-quantitativa, de característica descritiva e exploratória, o estudo foi realizado na

Universidade  Federal  de  Integração  Latino  Americana  –  UNILA.  O  estudo  em

consonância com os preceitos éticos de pesquisa teve a coleta de dados dividida em

duas etapas.   Na primeira,  foi  aplicado  o  instrumento  Atitudinal  Likert,  com 111

discentes, distribuídos nos 1º e 2º ano e 7 docentes integrantes do referido Curso.

Foram  construídas  4  dimensões  à  luz  dos  objetivos  da  pesquisa,  buscando

identificar a percepção dos respondentes sobre o objeto pesquisado. Na segunda

etapa, foram realizadas entrevistas com 11 docentes. As entrevistas foram gravadas,

transcritas  e  os  dados  analisados  por  meio  da  técnica  de  análise  de  conteúdo,

modalidade  temática.  Resultados:  Os  participantes  valorizam  a  perspectiva

multicultural e bilinguista no processo de formação médica na UNILA e expressão



uma adequada correlação com o conteúdo das DCN e do PPP do curso. Contudo os

dados obtidos apontam desafios relacionados Preponderância da língua nativa em

relação  á  hispana e  necessidade  de  ampliar  a  legislação  sobre  mobilidade  de

estudantes  e  profissionais  e  sobre  a  prescrição  médica  em  diferentes  países.

Conclusões: A formação médica em construção pela UNILA na tríplice fronteira se

constitui numa perspectiva relevante para uma compreensão ampliada e qualificada

de  atenção  à  saúde  dos  países  que  a  compõem.  Contudo,  aspectos  de

infraestrutura  como a oferta  de  bibliografia  em espanhol,  o  uso desta  língua no

processo de formação, o aumento de cenários de prática nos países fronteiriços,

entre outros devem ser potencializados em curto prazo para a criação de condições

satisfatórias de implantação do referido Curso de Medicina.  

Palavras-chaves:  Ensino  Superior:  Saúde;  Medicina;  Ensino-Aprendizagem;

Multiculturalismo; Bilinguismo.

 



ABSTRACT

Introduction:  The complexity of the contemporary world and the demands of the

labor  market  require  a  qualified  professional  training  of  health  that  involves  the

improvement  of  new  skills.  The  Federal  University  of  Latin  American  Integration

(UNILA) in the triple border receives Brazilian and other Latin American countries,

including  non-Latin  Caribbean  countries  students.  This  university  has  the

characteristics  multiculturalism  and  bilingualism  and  its  principle  the  partnership.

Therefore UNILA, experiences a unique experience in  a rich scenario  as cultural

diversity, where students and teachers from different countries make up this context,

providing  new  opportunities  and  challenges  in  higher  education.  An  expanded

education within multiculturalism instigates knowledge of new knowledge and new

practices  in  the  training  process.  Objective: To  describe  the  contributions to  the

teaching / learning process in arising perspective of multiculturalism and bilingualism

in  the  context  of  the  triple  border  of  Medicine  Course  UNILA.  Specifically  it  is

proposed to analyze the perception of teachers and students about medical training

against DCN and PPC,  analyze teaching and student perception of the teaching /

learning process developed in the context of multiculturalism and bilingualism in the

tri-border scenario and  Build and validate the likert type instrument. Method: With

qualitative  and  quantitative  approach,  descriptive  and  exploratory  character,  the

study was conducted at the Federal University of Latin American Integration - UNILA.

The study in line with the research ethical principles had to collect data divided into

two stages. At first, the instrument Attitudinal Likert was applied, with 111 students,

distributed in 1st and 2nd year and 7 members teachers of that course. 4 dimensions

in  the  light  of  the  research  objectives  were  constructed  in  order  to  identify  the

perceptions  of  respondents  about  the  researched  object.  In  the  second  phase,

interviews were conducted with 11 teachers. Interviews were recorded, transcribed

and  analyzed  using  content  analysis  technique,  thematic  modality.  Results:

Participants value the multicultural  perspective and bilinguista the medical training

process in UNILA and express a proper correlation with the content of DCN and of

course  PPP.  However  the  data  suggest  challenges  preponderance  of  native

language regarding Hispanic and will need to expand the legislation on mobility of



students  and  professionals  and  on  medical  prescription  in  different  countries.

Conclusions:  Medical  training  in  construction  by  UNILA  in  the  triple  border

constitutes a relevant perspective for a larger and qualified understanding of health

care in the countries that comprise it. However, aspects of infrastructure such as the

provision of bibliography in Spanish, the use of this language in the training process,

the  increase  of  practice  scenarios  in  border  countries,  among others,  should  be

potentiated in the short term to create satisfactory conditions of implantation Of the

said Course of Medicine.

Keywords:   Teaching and Learning; multiculturalism; bilingualism;. Higher Education

in Health; Medicine.
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APRESENTAÇÃO

O trabalho é um meio de satisfação para o ser humano, e como uma profissional

da área de saúde, vivenciei as múltiplas facetas da profissão, já que desempenhei

minha função na área de saúde em hospitais e na área de educação em colégios e

Universidades. A primeira experiência como Docente foi  em outro pais, Paraguai,

onde pude perceber outras facetas da cultura e educação. Como Docente, deste

pais  que tinha línguas (espanhol  e  guarani)  diferentes e cultura  diferente,  me vi

incluída em um mundo de realidades distintas. A aprendizagem durante todos os

anos como Docente foi construída dentro desta realidade na qual fui agente de meu

próprio destino. 

Após alguns anos retornei  ao Brasil  para atuar  como Enfermeira do  Hospital

Ministro  Costa  Cavalcanti,  situado  no  Parque  Tecnológico  de  Itaipu,  onde  a

Universidade  Federal  da  Integração  Latino-americana-UNILA,  tem  uma  de  suas

sedes.  E  fui  responsável  pela  prestação  de  assistência  de  enfermagem  a

funcionários,  alunos  e  docentes.  Percebi  então  a  importância  da  inclusão  e  da

comunicação  frente  à  necessidade  de  muitos  estrangeiros  em  expressar-se  em

vários momentos, em meio a um mundo com uma cultura diferente da vivida por

eles.

Assim, esta pesquisa surgiu em função de algumas inquietudes que vem me

acompanhando durante um período da minha vida profissional. 

Neste  período  inúmeras  questões  surgiram,  mas  algumas  muito  relevantes,

dizem respeito ao processo ensino aprendizagem à luz da multiculturalidade e do

bilinguismo no Curso de Medicina da UNILA e como esta proposta inovadora pode

contribuir na formação médica. 

As  interações  entre  todos  os  atores  envolvidos  em um contexto  tão  rico  de

relações enfatizam um novo modo de  pensar  a  formação médica  na atualidade

considerando a complexidade da relação entre Educação e Saúde.

Sabe-se  que  os  estudantes  e  profissionais  que  fazem parte  deste  processo,

muitas  vezes,  não  tiveram  oportunidade  de  vivenciar  um  momento  de  ensino

aprendizagem voltados a multiculturalidade e bilinguismo, relacionando à teoria com

a  prática,  abarcando  os  imensos  desafios  e  oportunidades  que  levam  ao



conhecimento e a uma formação diferenciada.  Indiscutivelmente trata-se de uma

experiência rica e oportuna no campo da saúde. 

Hoje,  com  a  globalização,  o  domínio  de  outras  línguas  é  fundamental.   A

formação médica  assim como a  de outros  profissionais  da  área da saúde deve

conter  habilidades,  saberes específicos  e  gerais,  para  que desta  maneira  possa

fazer de sua prática, um exercício de transformação real.  

São constantes  os desafios,  mas as inovações no campo do cuidado devem

acontecer de modo a incorporar novas ações e atitudes, para assim proporcionar

uma visão reflexiva, crítica e transformadora face à contemporaneidade.  

Assim o  cuidado  em saúde  deve  ser  resultado  de  uma  construção  ampla  e

sólida, favorecendo a compreensão do homem em todas as suas dimensões. 

As Instituições Superiores de Ensino precisam elaborar e programar currículos

inovadores que propiciem essa perspectiva de formação. 

Por  este  motivo,  entendo  que  ao  pesquisar  sobre  a  formação  médica  num

contexto  de  multiculturalidade  e  bilinguismo no  processo  de  implantação  de  um

Curso  de  Medicina,  numa  região  de  fronteira,  pode  contribuir  para  a  discussão

ampliada da qualificação profissional neste novo século.
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1- INTRODUÇÃO

1.1- A Origem da Pesquisa

Devido  à  crescente  demanda  e  complexidade  do  mundo  do  trabalho, é

preciso compromisso com a formação dos perfis profissionais que contribuam cada

vez  mais  com as  transformações  nos  cenários  da  Educação  e  Saúde,  onde os

futuros  profissionais devem desenvolver  as  competências  necessárias  para  esta

nova sociedade. 

Dentre  as  diversas  contribuições  e  iniciativas  existentes,  o  Projeto  ALFA

TUNING América  Latina-  TUNING buscou ampliar  o  intercâmbio  de informações

relativas ao desenvolvimento dos currículos, com o objetivo de melhorar o Ensino

Superior.  Segundo  o  PPC  (2014  p.  6),  este  projeto  tem  como  objetivo  geral:

“contribuir com a construção de um Espaço de Educação Superior na América Latina

a partir da convergência curricular, tendo ocorrido no período de 2004 a 2013. Entre

as áreas estudadas encontra-se a Medicina“.

Segundo  Beitone et al ( 2007 p. 12) diz que: 

En  términos  teóricos,  el  proyecto  Tuning  América  Latina  remite
implícitamente  a  un  marco  reflexivo-crítico,  producto  de  una  multi-
referencialidad, tanto pedagógica como disciplinaria, para compatibilizar sus
líneas de acción. El proyecto no puede enfocarse como una «receta», sino
como una metodología que procede de una perspectiva, cuya finalidad es
incorporar los diferentes aspectos de la diversidad de los países que en él
intervienen e interactúan. 

 Beitone et al reitera também que: 

En otras palabras Tuning – América Latina es un trabajo conjunto que busca
y construye lenguajes y mecanismos para la comprensión recíproca de los
sistemas  de  enseñanza  superior,  que  faciliten  los  procesos  de
reconocimiento de carácter transnacional y transregional. Ha sido concebido
como un espacio de refl exión de actores comprometidos con la educación
superior,  que  a  través  de  la  búsqueda  de  consensos,  contribuye  para
avanzar  en  el  de  sarrollo  de  titulaciones  fácilmente  comparables  y
comprensibles, de forma articulada, en América Latina.(2007 p. 13)

Atualmente  o  cenário  mundial  no  âmbito  socioeconômico  e  político,

potencializado  pela  globalização  requer  um  processo  de  ensino/aprendizagem
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aberto a múltiplos aspectos que consideram a cultura, a língua, a autonomia dos

discentes e a mediação dos docentes.  Assim a pró-atividade, criatividade passa a

ter um lugar fundamental nos processos de formação. 

Salienta-se  a  importância  da  formação  dentro  de  culturas  imbricadas  no

processo de ensino-aprendizagem, onde os papéis sociais dos envolvidos tendem a

valorizar  a  relação  professor-estudante.  E  o  caminho  desta  relação  vai  sendo

pautado  conforme  a  convivência  de  todos  para  uma  formação  voltada  para  a

construção e reconstrução de identidades dentro de diversas culturas no contexto

que se encontram. Fabris (2008, p. 124) nos mostra que: 

Entende-se  que  as  identidades  não  são  categorias  essenciais,  naturais,
fixas, únicas, globais, e sim que podem ser relacionais, sociais, mutantes,
múltiplas e contingentes. (...) Os indivíduos, ao assumirem essa ou aquela
identidade,  são  interpelados  por  discursos  e,  ao  mesmo  tempo,
transformam-nos de acordo com suas histórias de vida, com as posições-
de-sujeito  que  ocupam  (...).  Esse  é  um  processo  infinito,  complexo  e
instável,  em que se articulam identidades, em que muitas são rejeitadas,
outras  são  abandonadas  e  algumas  são  assumidas,  o  que  confere,
provisoriamente,  um sentido  de  pertencimento  a  um determinado  grupo
social. 

Os aspectos culturais representam acima de tudo, um diferencial importante

dentro das particularidades da modernidade. Carrara (2010, P.8), nos conduz a que:

 

Mas  há  na  cultura  –  enquanto  expressões,  saberes  e  valores  –  uma
dimensão  secular  que  se  apresenta  como  resistência,  mobilizando  sem
cessar a solidariedade na convivência, o respeito à diferença, a decantação
do belo e do justo, e não deixa morrer a ética e a estética. O desafio da
busca  pela  sustentabilidade,  em  todas  as  suas  dimensões  –  política,
econômica, social e ambiental – tem forte respaldo nessa força da cultura.  

Na formação onde cultura  e  educação,  estão alinhadas,  para  um objetivo

comum, é importante ressaltar que: 

No entanto, a missão da educação continua sendo formar pessoas capazes
de  construir  sua  vida  e  o  mundo  com  ética  e  dignidade.  É  dessa
compreensão que surgem os quatro pilares da educação promulgados pela
Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura -
UNESCO: aprender a conhecer, aprender a ser, aprender a fazer e aprender
a conviver.
Nessa perspectiva,  a cultura não é apenas mediação privilegiada para a
educação. Cultura e educação se vinculam irrevogavelmente. Acessar, fruir,
processar  e  criar  são  uma  mesma  espiral  cultural  e  educacional.  Essa
tessitura conjunta constrói  conhecimentos e saberes, vivências e valores,
objetividade e subjetividade. (CARRARA 2010, p.9)
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No cenário  da  Educação  com características  de  diversidades  culturais  os

países  fronteiriços,  especialmente  na  América  Latina,  têm  proporcionado  o

surgimento de novas Universidades com propostas curriculares inovadoras.

A Universidade Federal de Integração Latino Americana - UNILA, com suas

características inerentes, se enquadra neste perfil, pois, orienta-se pelo princípio da

cooperação solidária  configurando um projeto nacional  e  internacional  de grande

relevância, onde busca integração e participação dos envolvidos a uma proposta

pedagógica inovadora. 

Para  obter  seus  objetivos,  a  UNILA,  mantém  relações  institucionais  com

organismos  representativos  da  comunidade  latino-americana,  no  âmbito  social,

político e acadêmico, dando especial atenção aos aspectos geopolíticos. 

Para tal  desenvolveu os programas de cooperação solidária “Programa de

Estudantes  Convênio  de  Graduação  -  PEC-G”  e  o  “Programa  de  Estudantes

Convênio de Pós-Graduação – PEC-PG”. Tais estruturas têm como “objetivo acolher

estudantes inclusive de países caribenhos não latinos, interessados em estudar na

UNILA“. (PPC Curso de Medicina, 2014).

Desta  forma  o  contexto  sócio  cultural,  os  perfis  epidemiológicos  de  uma

região  fronteiriça  desenham  uma  perspectiva  de  aprendizagem  e  assistência  à

saúde  muito  ampliada  e  diversificada.  Isso  requer  um  processo  de

ensino/aprendizagem,  onde  a  multi  e  interprofissionalidade,  tenha  um  papel

fundamental na compreensão de várias culturas.

Assim, para o processo de ensino/aprendizagem em uma instituição que está

inserida  em um contexto  onde  a  diversidade  cultural  é  clara  e  evidente,  se  faz

necessário valorizar as interações sociais e a participação ativa dos sujeitos.

Segundo Vigotsky (1989, p. 18):

O homem se produz na e pela linguagem, isto é, é na interação com outros
sujeitos que formas de pensar são construídas por meio de apropriação do
saber da comunidade em que está inserido o sujeito. A relação entre homem
e mundo  é  uma relação  mediada,  na  qual,  entre  o  homem e  o  mundo
existem elementos que auxiliam a atividade humana. A capacidade humana
para a linguagem faz com que as crianças providenciem instrumentos que
auxiliem na  solução  de  tarefas  difíceis,  planejem uma solução  para  um
problema e controlem seu comportamento. 

Por conseguinte, a aprendizagem se torna imprescindível neste processo de 
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construção do saber. Vygotsky (1989, p. 32) nos relata que: 

A aprendizagem tem um papel  fundamental  para  o  desenvolvimento  do
saber,  do  conhecimento.  Todo  e  qualquer  processo  de  aprendizagem é
ensino-aprendizagem, incluindo aquele que aprende aquele que ensina e a
relação  entre  eles.  Assim  este  autor  explica  esta  conexão  entre
desenvolvimento  e  aprendizagem  através  da  zona  de  desenvolvimento
proximal (distância entre os níveis de desenvolvimento potencial e nível de
desenvolvimento real), um “espaço dinâmico” entre os problemas que uma
criança  pode resolver  sozinha  (nível  de  desenvolvimento  real)  e  os  que
deverá resolver com a ajuda de outro sujeito mais capaz no momento, para
em seguida, chegar a dominá-los por si mesma (nível de desenvolvimento
potencial).

Entender  esses  processos  numa  perspectiva  multicultural  torna-se  um

exercício mais complexo, porém necessário.  

A UNILA tem como característica  o  bilinguismo  que  Grosjean  (1994,  p.1)

define como “bilíngues são pessoas que utilizam duas ou mais línguas ou dialetos

no  seu  dia  a  dia”.   Para  este  autor,  o  importante  é  que,  para  além da  grande

diversidade existente entre essas pessoas,  todas compartilham algo em comum:

“levam suas vidas com duas ou mais línguas“. 

Portanto o bilinguismo e o processo de alfabetização, este entendido como

um sistema de representação revela que o mesmo não se reduz ao domínio estrito

da língua, mas como o mesmo pode ampliar sua experiência e seus conhecimentos:

Reconhecer a escrita na sua especificidade (vinculada à oralidade, mas não
dependente  dela),  compreender  seus  modos  de  representação  (que
extrapolam a  relação  biunívoca  letra  som)  e,  finalmente,  ampliar  a  sua
experiência  sobre  as  práticas  sociais  de  produção  e  interpretação.
(COLELLO, 2005, p.17).

Como cenário maior tem-se o processo de ensino-aprendizagem, que envolve

sujeitos com fins específicos onde o aprender e ensinar se fazem necessário.  O

olhar sobre as vivencias e experiências neste processo, devem ser fundamentais. 

Segundo, Freire (1996, p. 41):

A nossa capacidade de aprender, de que decorre a de ensinar, sugere ou,
mais do que isso, implica a nossa habilidade de aprender a substantividade
do objeto que nos é possível reconstruir um mal aprendizado, o em que o
aprendiz  foi  puro  paciente  da  transferência  do  conhecimento  feita  pelo
educador.  Mulheres  e  homens,  somos  os  únicos  seres  que,  social  e
historicamente,  nos  tornamos capazes  de  aprender.  Por  isso,  somos os
únicos em que aprender é uma aventura criadora, algo, por isso mesmo,
muito mais rico do que meramente repetir a lição dada. Aprender para nós é
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construir, reconstruir, constatar para mudar, o que não se faz sem abertura
ao risco e à aventura do espírito.

1.2 O Objeto de Pesquisa

A UNILA, como Universidade recebe discentes e docentes, hispano falantes e

brasileiros que se confrontam com a realidade de um novo idioma, uma nova cidade,

uma  nova  instituição  de  ensino.  Tais  desafios  são  permeados  obviamente  pela

concepção de multiculturalidade, interculturalidade e o Bilinguismo. 

Assim sendo ao apresentar este trabalho, reitero a preocupação com diversos

aspectos relacionados a  caracterização, hoje, em várias instancias na educação

sobre como estar diante de outras culturas e outras línguas. A oportunidade de fazer

a  Especialização  Médica  na  UNILA,  foi  fundamental  em meus  conhecimentos  e

também deu oportunidades de vivenciar esta riqueza de aprendizagem onde meu

olhar foi abrindo um leque de considerações a respeito da vivência e experiência

com várias culturas e idiomas. Cogita-se, com muita frequência, de que vivenciar é

um modo importante  de analisar  e  refletir  sobre a  realidade vivida.   Portanto,  a

realidade que estava diante de mim, fez-me aproximar desta contextualização, tão

importante para o objeto de estudo, desta pesquisa. 

Muito se debate, hoje em dia, com relação a este assunto, o que me chamou

a  atenção  e  resolvi  analisar  de  forma  única  esta  aprendizagem  tão  importante

mundialmente. 

Definem-se então, de acordo com Moreira (2001, p. 74) o termo educação

multicultural:

[...] um tipo particular de educação. A palavra multicultura aponta para uma
inflexão diferente. Designa uma cultura em si e, ao mesmo tempo, permite
multiplicar e diversificar a noção de cultura. Resiste a ser usada de modo
estático,  unitário.  Não  se  subordina  a  modificar  ou  fragmentar  alguma
cultura preexistente. Sugere que cultura é sempre já múltipla, em processo,
em construção.

Assim também o termo educação multicultural, segundo Silva (2001, p. 130)
seria:

É  um  processo  tipicamente  humano  e  intencional  coerente  dirigido  à
organização  do  desenvolvimento  das  habilidades  e  competências
referentes, em primeiro lugar à diferença, à peculiaridade e à diversidade
dos povos, e, em segundo a própria identidade cultural dos demais e a das
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comunidades, de forma que resulte uma cultura mestiça ou de síntese.

 Vale  ressaltar  que  nenhum  dos  grupos  dessa  interação  deve  ser  mais

dominante que o outro, ou seja, é fundamental potencializar a troca cultural numa

convivência colaborativa. Dentro dos aspectos citados é fundamental a defesa de

que  um  dos  compromissos  de  uma  Instituição  Superior  de  Ensino  deve  ser  a

produção de conhecimento, com relevância social em parceria com a sociedade.

Sabemos, portanto, que qualquer processo de transformação da cultura exige

a  construção  de  um novo  limiar  cultural,  onde  a  existência  da  interculturalidade

perpassa a inter-relação entre os envolvidos, criando assim um amplo apoio e laço

de envolvimento. Enguita (1990, p. 108-133) nos diz que. 

Ao aproximar culturas diferentes, os jovens percebem as relações em que
estão imersos, se apropriam dos significados que se lhes oferecem e os
reelaboram, sob a limitação das condições dadas,  formando,  assim,  sua
consciência individual e coletiva.

Portanto  o  ensino  Universitário  configura-se  na  sua  essência,  um espaço

multicultural  conforme  nos  diz  Velho,  (1987,  p.  16)  "fruto  da  coexistência,

harmoniosa  ou  não,  de  uma  pluralidade  de  tradições  cujas  bases  podem  ser

ocupacionais, étnicas, religiosas, etc." Segundo, Gruman (2012, p. 204) nos diz que: 

Quase  duas  décadas  se  passaram  quando,  em  2001,  foi  elaborada  a
Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural. Nela, logo em seu artigo
1º  intitulado  “diversidade  cultural:  herança  comum  da  humanidade”  é
reforçada a ideia de que a cultura toma diversas formas ao longo do tempo
e  do  espaço  e  que  a  diversidade  está  incorporada  na  unicidade  e
pluralidade das identidades grupais e societárias que representam a riqueza
simbólica da humanidade. Como fonte de troca, inovação e criatividade, a
diversidade  cultural  é  “tão  necessária  para  a  espécie  humana quanto  à
biodiversidade é para a natureza”. 

Esta concepção pautou o Projeto Político Pedagógico-PPP da  Universidade

Federal de Integração Latino Americana UNILA. 

A  partir  destas  reflexões  e  interações  inerentes  ao  tema,  algumas

inquietações fizeram-se presentes:

 Que saberes e aprenderes tem docentes e discentes sobre a DCN e o PPC

do  Curso  de  Medicina  da  Universidade  Federal  de  Integração  Latino

Americana – UNILA?
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 O  que  constituem  as  percepções  docentes  e  discentes,  no  contexto  da

multiculturalidade e do bilinguismo no contexto da tríplice fronteira?

 Em  que  medida  esses  universos  culturais  têm  sido  percebidos  como

norteadores  do  planejamento  curricular  e  das  práticas  pedagógicas

empreendidas,  na  implantação  de  um  curso  médico  em  uma  zona  de

fronteira?

Tais inquietações desenharam os objetivos expostos abaixo.

2- OBJETIVOS:

2.1- Objetivo Geral:

 Descrever  as  contribuições  para  o  processo  de  ensino/aprendizagem

permeadas  pela  multiculturalidade  e  o  bilinguismo no  desenvolvimento  do

Curso de Medicina da UNILA.

2.2- Objetivos Específicos:

 Analisar  a  percepção dos docentes  e  discentes  sobre  a  formação médica

desenvolvida no Curso de Medicina da UNILA, frente à DCN e o PPC.

 Analisar  a  percepção  docente  e  discente,  e  sobre  o  processo  de

ensino/aprendizagem desenvolvido,  no  contexto  da multiculturalidade  e  do

Bilinguismo no cenário de tríplice fronteira.

 Construir e validar o Instrumento Atitudinal do tipo Likert.



8
 

3- REFERENCIAL TEÓRICO

3. 1 - A formação Medica da UNILA diante da DCN e PPC

As perspectivas e os novos caminhos para a pedagogia universitária levam a

novas concepções e ideologias, onde o panorama emerge em um patamar mais

amplo, diversificado nos Países da América do Sul. 

As  condições  geográficas  da tríplice  fronteira  Brasil,  Argentina  e  Paraguai

estimulada por ligações rodoviárias e o livre acesso fortalecem a cidade de Foz do

Iguaçu como um cenário potencialmente rico na perspectiva cultural. 

Com o surgimento da UNILA, na cidade de Foz do Iguaçu, novas concepções

pedagógicas  surgem  baseadas  na  vontade  de  preparar  os  acadêmicos  para  o

mundo à luz da internacionalização do ensino, na perspectiva da convivência cultural

ampliada  e  para  tal  se  fazem  necessária  novas  abordagens  de  ensino-

aprendizagem.

Observamos o crescente número de Universidades com novas estruturas nas

suas organizações curriculares buscando uma formação internacional, o que facilita

a  migração  de  alunos  e  docentes  entre  diferentes  países.  Nesses  modelos  o

acadêmico  termina  a  Universidade  com  habilidades,  em  diversas  áreas,  para

enfrentar a realidade mundial, com um conhecimento mais sólido.

Neste  sentido  os  pilares  do  trabalho  pedagógico  desenvolvido  na  UNILA

apoiam-se na multiculturalidade e bilinguismo desenvolvido à luz de um trabalho

pedagógico com um olhar para integração regional e Latino Americana.

 Lopes (1998, p. 3) chama a atenção para o fato de que:

Os processos  de seleção e  legitimação não  são construídos  a  partir  de
critérios exclusivamente epistemológicos ou referenciados em princípios de
ensino-aprendizagem,  mas  a  partir  de  um  conjunto  de  interesses  que
expressam relações de poder da sociedade como um todo, em um dado
momento histórico. Assim, atuam sobre o processo de seleção cultural da
escola, em relações de poder desiguais, o conjunto de professores, aqueles
que fazem parte do contexto de produção do conhecimento de uma área e a
comunidade  de  especialistas  em educação.  Atuam igualmente  inúmeras
outras instâncias culturais, políticas e econômicas de uma sociedade, que
atuam  direta  ou  indiretamente  sobre  a  escola,  sobre  a  formação  e
atualização de professores e sobre a produção de conhecimentos na área
específica e educacional.
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3.1.1 – Diretrizes Curriculares Nacionais

As Diretrizes Nacionais Curriculares têm origem na Lei de Diretrizes e Bases

da Educação (LDB), de 1996, que assinala ser incumbência da União "estabelecer,

em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e

diretrizes para a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio, que

nortearão  os  currículos  e  os  seus  conteúdos  mínimos,  de  modo  a  assegurar  a

formação básica comum". Estas surgiram em 2001, com uma proposta de melhorar

a educação vigente no País. 

No seu papel de norteador, teve a participação das mais diversas esferas da

sociedade. Algumas delas foram os Conselhos Nacionais dos Secretários Estaduais

de Educação (Consed), a União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação

(Undime),  a  Associação  Nacional  de  Pós-Graduação  e  Pesquisa  em  Educação

(ANPED),  além  de  docentes,  dirigentes  municipais  e  estaduais  de  ensino,

pesquisadores  e  representantes  de  escolas  privadas.

As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCN)  para  o  curso  de  medicina

publicadas em 07 de novembro de 2001 (RESOLUÇÃO CNE/CES Nº 4/2001) foram

o resultado de fóruns e discussões iniciados pelo Conselho Nacional de Medicina

em 1996. 

Desta forma tais normativas no Ensino Superior, vigentes em nosso País, tem

contribuído de forma relevante na implementação dos Cursos, para regularizar e

melhorar a qualidade do ensino em suas respectivas Universidades.

 Em concomitância a esse processo de regularização, no dia 03 de abril de

2014, a Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE)

aprovou as novas diretrizes curriculares nacionais (DCN) dos cursos de medicina,

criando  assim  uma  nova  era  na  Educação  Médica  no  Brasil,  trazendo  como

características a incorporação de novos avanços na educação médica.  Entre as

principais mudanças está o estágio obrigatório no Sistema Único de Saúde (SUS),

na atenção básica e no serviço de urgência e emergência, o internato e a avaliação

obrigatória.  

Essas novas diretrizes apontam as três principais competências necessárias

à  formação:  Atenção  à  Saúde,  Gestão  em  Saúde  e  Educação  em  Saúde  e

estabelece também os conteúdos curriculares e o projeto pedagógico do curso.
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No entender  do  CNE/CES,  estas  orientações devem ser  necessariamente

respeitadas por todas as instituições de ensino superior para a elaboração de seus

currículos. Visando assegurar a flexibilidade e a qualidade da formação oferecida

aos estudantes, as diretrizes curriculares devem observar os seguintes princípios

(Parecer 776//97, 2002, p. 3).

1)  Assegurar  às  instituições  de  ensino  superior  ampla  liberdade  na
composição  da  carga  horária  a  ser  cumprida  para  a  integralização  dos
currículos, assim como na especificação das unidades de estudos a serem
ministradas;
2) Indicar os tópicos ou campos de estudo e demais experiências de ensino-
aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao máximo a fixação
de conteúdos específicos com cargas horárias pré-determinadas, as quais
não poderão exceder 50% da carga horária total dos cursos;
3)  Evitar  o  prolongamento  desnecessário  da  duração  dos  cursos  de
graduação;
4)  Incentivar  uma  sólida  formação  geral,  necessária  para  que  o  futuro
graduado  possa  vir  a  superar  os  desafios  de  renovadas  condições  de
exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo variados
tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo programa;
5)  Estimular  práticas  de  estudo  independente,  visando  uma  progressiva
autonomia profissional e intelectual do aluno;
6)  Encorajar  o  reconhecimento  de  conhecimentos,  habilidades  e
competências  adquiridas  fora  do  ambiente  escolar,  inclusive  as  que  se
referiram  à  experiência  profissional  julgada  relevante  para  a  área  de
formação considerada;
7) Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa
individual e coletiva, assim como os estágios e a participação em atividades
de extensão;
8) Incluir orientações para a condução de avaliações periódicas que utilizem
instrumentos  variados  e  sirvam para  informar  a  docentes  e  a  discentes
acerca do desenvolvimento das atividades didáticas.

As DCN implementadas em 2014 (Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014, p.

01) apontam para o perfil do formando egresso/profissional de medicina indicando, 

Terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e ética, com capacidade
para  atuar  nos  diferentes  níveis  de  atenção  à  saúde,  com  ações  de
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, nos âmbitos
individual  e  coletivo,  com responsabilidade  social  e  compromisso  com a
defesa  da  cidadania,  da  dignidade  humana,  da  saúde  integral  do  ser
humano  e  tendo  como  transversalidade  em  sua  prática,  sempre,  a
determinação social do processo de saúde e doença.

Resolução nº 3, de 20 de junho de 2014 (2014, p. 2) diz: A Graduação em

Medicina visa à formação do médico capaz de compreender os princípios, diretrizes

e  políticas  do  sistema  de  saúde,  e  participar  de  ações  de  gerenciamento  e
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administração para promover o bem estar da comunidade, por meio das seguintes

dimensões:

Gestão  do  Cuidado,  Valorização  da  Vida,  Tomada  de  Decisões,
Comunicação, Liderança, Trabalho em Equipe, Construção participativa do
sistema de saúde, Participação social e articulada nos campos de ensino e
aprendizagem das redes de atenção à saúde.

Os conteúdos essenciais do curso de graduação em Medicina devem guardar

estreita  relação  com  as  necessidades  de  saúde  mais  frequentes  referidas  pela

comunidade e identificadas pelo setor saúde.

No Art. 24 desta resolução (2014, p. 11) dizem que: 

A formação  em Medicina  incluirá,  como  etapa  integrante  da  graduação,
estágio  curricular  obrigatório  de  formação  em  serviço,  em  regime  de
internato, sob supervisão, em serviços próprios, conveniados ou em regime
de  parcerias  estabelecidas  por  meio  de  Contrato  Organizativo  da  Ação
Pública Ensino-Saúde com as Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde,
conforme previsto no art. 12 da Lei nº 12.871, de 22 de outubro de 2013.

§ 1º A preceptoria exercida por profissionais do serviço de saúde
terá supervisão de docentes próprios da Instituição de Educação Superior
(IES);

§ 2º A carga horária mínima do estágio curricular será de 35% (trinta
e  cinco  por  cento)  da  carga  horária  total  do  Curso  de  Graduação  em
Medicina.

§ 3º O mínimo de 30% (trinta por cento) da carga horária prevista
para o internato médico da Graduação em Medicina será desenvolvido na
Atenção  Básica  e  em  Serviço  de  Urgência  e  Emergência  do  SUS,
respeitando-se o mínimo de dois anos deste internato.

§ 4º Nas atividades do regime de internato previsto no parágrafo
anterior  e  dedicadas  à  Atenção  Básica  e  em  Serviços  de  Urgência  e
Emergência  do  SUS,  deve  predominar  a  carga  horária  dedicada  aos
serviços  de  Atenção  Básica  sobre  o  que  é  ofertado  nos  serviços  de
Urgência e Emergência.

§ 5º As atividades do regime de internato voltadas para a Atenção
Básica devem ser coordenadas e voltadas para a área da Medicina Geral de
Família e Comunidade.

§  6º  Os  70%  (setenta  por  cento)  da  carga  horária  restante  do
internato  incluirão,  necessariamente,  aspectos  essenciais  das  áreas  de
Clínica Médica, Cirurgia, Ginecologia Obstetrícia, Pediatria, Saúde Coletiva
e Saúde Mental, em atividades eminentemente práticas e com carga horária
teórica que não seja superior a 20% (vinte por cento) do total por estágio,
em cada uma destas áreas.

§  7º  O  Colegiado  do  Curso  de  Graduação  em Medicina  poderá
autorizar a realização de até 25% (vinte e cinco por cento) da carga horária
total estabelecida para o estágio fora da Unidade da Federação em que se
localiza a IES, preferencialmente nos serviços do Sistema Único de Saúde,
bem  como  em  instituição  conveniada  que  mantenha  programas  de
Residência, credenciados pela Comissão Nacional de Residência Médica,
ou em outros programas de qualidade equivalente em nível internacional.

§ 8º O colegiado acadêmico de deliberação superior da IES poderá
autorizar,  em  caráter  excepcional,  percentual  superior  ao  previsto  no
parágrafo anterior, desde que devidamente motivado e justificado.
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§ 9º O total  de estudantes autorizados a realizar  estágio fora da
Unidade da Federação em que se localiza a IES não poderá ultrapassar o
limite de 50% (cinquenta por cento) das vagas do internato da IES para
estudantes da mesma série ou período.

§ 10. Para o estágio obrigatório em regime de internato do Curso de
Graduação em Medicina,  assim caracterizado  no Projeto  Pedagógico de
Curso  (PPC),  a  jornada  semanal  de  prática  compreenderá  períodos  de
plantão que poderão atingir até 12 (doze) horas diárias, observado o limite
de 40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Federal nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.

§ 11. Nos estágios obrigatórios na área da saúde, quando configurar
como concedente do estágio órgão do Poder Público, poderão ser firmados
termos de compromisso sucessivos, não ultrapassando a duração do curso,
sendo  os  termos  de  compromisso  e  respectivos  planos  de  estágio
atualizados ao final  de  cada  período  de 2  (dois)  anos,  adequando-se  à
evolução acadêmica do estudante.

Além disso, as DCN (2014, p. 12) definem em seus Arts. 26 e 27 que, 

O  curso  de  Graduação  em  Medicina  terá  projeto  pedagógico,  a  ser
construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito da aprendizagem
e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo, com vistas
à  formação  integral  e  adequada  do  estudante,  articulando  ensino,  a
pesquisa  e  extensão  (...),  (...)  e  deverá  contribuir  para  a  compreensão,
interpretação,  preservação,  reforço,  fomento  e  difusão  das  culturas  e
práticas  nacional  e  regionais,  inseridas  nos  contextos  internacionais  e
históricos, respeitando o pluralismo de concepções e a diversidade cultural.

Com  estas  normativas,  possibilita-se  um  novo  enfoque  e  caminho  a  ser

percorrido.  As  Diretrizes  Curriculares  Nacionais  vieram  em  meio  a  grandes

evoluções no contexto social, trazendo a preservação da liberdade acadêmica e a

autonomia institucional, conforme a Constituição Federal, fortalecendo assim uma

nova  concepção  de  aprendizagem,  com  a  utilização  de  metodologias  didáticas

ativas, centradas no aluno, de forma interdisciplinar, envolvendo ensino pesquisa e

extensão, com o professor como mediador. 

 E  no  âmbito  da  formação  Médica  a  contribuição  para  as  demandas das

necessidades de Médicos em comunidades remotas e vulneráveis, implementou um

programa que suprisse tal concepção. Concebido como uma resolutividade, onde se

tem que o Programa Mais Médico busca resolver questões do atendimento básico

da comunidade e também concebe a oportunidade para atendimento qualificado no

SUS. Segundo Oliveira (2015, p. 626) diz que: 

O Programa Mais Médico foi introduzido no Brasil em julho de 2013, como



13
 

parte de uma série de medidas para combater as desigualdades de acesso
à atenção básica resolutiva.  O programa foi estruturado em três eixos de
ação. O primeiro é o investimento na melhoria da infraestrutura da rede de
saúde,  particularmente  nas  unidades básicas  de  saúde.  O segundo é  a
ampliação e reformas educacionais dos cursos de graduação em medicina e
residência médica no país. O terceiro, intitulado Projeto Mais Médico para o
Brasil  (PMMB),  é  o  de  provisão  emergencial  de  médicos  em  áreas
vulneráveis.  

Outra importante contribuição nos trás Oliveira (2015, p. 627) quando relata

que: 

Apesar  dos  programas  supracitados  terem  contribuído  para  atrair
profissionais para áreas remotas, nenhum conseguiu fazê-lo na magnitude
necessária para suprir a demanda dos municípios. Foi apenas por meio do
PMMB  que  o  recrutamento  e  a  alocação  de  médicos  teve  a  dimensão
necessária para atender a demanda dos municípios. Em menos de um ano,
o PMMB recrutou e alocou 14.462 médicos em 3.785 municípios. A grande
inovação  do  PMMB  se  refere  à  estratégia  de  chamadas  internacionais,
quando, além dos 1.846 médicos brasileiros, o programa passou a contar
com 12.616 médicos estrangeiros de 49 países participando do programa.
Dos  médicos  estrangeiros  que  atuam  no  PMMB,  11.429  são  médicos
cubanos que foram recrutados por meio de uma parceria entre o Ministério
da Saúde do  Brasil  e  a  Organização  Pan-Americana  de  Saúde e  desta
última com o Ministério de Salud Pública de Cuba. 

Na medida em que foram surgindo tais aspectos preponderantes, também, foi

analisada a introdução de mais vagas para as Universidades, onde se caracterizou

como: 

No Brasil, com a finalidade de ampliar a oferta de vagas, dando prioridade
às  regiões  Norte,  Nordeste  e  Centro-Oeste,  consideradas  regiões  com
maior escassez de médicos, o Ministério da Educação, criou, em 2012, um
programa voltado à expansão de vagas do ensino médico nas Instituições
Federais de Ensino Superior, as IFES, e estabeleceu a meta de criação de
1.615 vagas em cursos de Medicina existentes ou novos cursos de Medicina
nas  Universidades  Federais,  durante  os  anos  de  2013  e  2014.  Para  a
criação dos novos cursos, foi proposto um projeto de criação de Residência
Médica nos mesmos locais dos novos cursos, como forma de apoio aos
cursos. (OLIVEIRA 2015, p. 630).

Tem-se que muitos desafios foram e são exacerbados dentro da Educação

Médica  no  Brasil,  aonde  vão  paulatinamente  caminhando  em  busca  de  uma

integração e condução em prol de um Sistema de Saúde e Educação adequada as

necessidades  da  comunidade.  Oliveira  (2015,  p.  630)  nos  remete  a  algumas

questões inerentes ao tema que:

São muitos os desafios para que ações a médio  e longo prazo possam
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substituir  medidas de curto prazo. O fortalecimento do sistema de saúde
depende da atuação integrada de todos os profissionais de saúde, depende
de processos de educação permanente na definição e no desenvolvimento
de competências gerais e especificas voltadas à produção da saúde e à
integralidade  do  cuidado.  Estas  definições  devem  ancorar  as  Diretrizes
Curriculares Nacionais e a construção do sistema unificado de avaliação da
graduação, aproximando instituições formadoras do sistema de saúde. As
mudanças quantitativas e qualitativas na formação médica buscam garantir
não  apenas  a  universalidade,  mas,  também,  a  integralidade  e
sustentabilidade do Sistema Único de Saúde.
. 

3.1.2 Projeto Pedagógico do Curso de Medicina da UNILA

O  Projeto  Político  Pedagógico  -  PPP é  indiscutivelmente  uma  ferramenta

potente na construção de conhecimento no âmbito da Academia. Este  deve  ser

construído com todos os envolvidos dentro deste processo, e daí a importância de

que o aluno deve ser o sujeito desta aprendizagem. 

O  projeto  Pedagógico  deverá  ter  como  premissa  a  formação  integral  e

adequada do estudante onde as articulações e relações entre ensino, à pesquisa e a

extensão/assistência,  terão  como  objetivo  uma  construção  sólida  e  ampla  do

conhecimento.

Assim norteado pelas Diretrizes Curriculares e o PPC o Currículo do Curso de

Graduação em Medicina desenha as relações que serão construídas. Na UNILA, os

graduados  deverão  desenvolver,  durante  sua  formação,  as  competências  e

habilidades gerais, PPC Curso de Medicina UNILA, (2014 p.39):

a)  aplicar  os  princípios  morais  e  éticos  com  responsabilidades  legais
inerentes à profissão;
b) aplicar, para a tomada de decisão, os aspectos morais, éticos e legais da
profissão;
c)  capacidade  de  lidar  com  paciente  terminal  e  aplicar  princípios  de
tratamento paliativo;
d) utilizar linguagem adequada sobre o processo saúde-doença que permita
ao paciente e familiares tomadas de decisões compartilhadas;
e) comunicar-se ética e eficazmente com colegas, instituições, comunidade
e mídia;
f)  valorizar  a interação com outros profissionais  envolvidos nos cuidados
com o paciente, por meio de trabalho em equipe;
g) compreender bases moleculares e celulares dos processos normais e
alterados,  estrutura  e  função  dos  tecidos,  órgãos,  sistemas  aplicados  à
prática médica;
h)  utilizar  os  fundamentos  da  estrutura  e  funções  do  corpo  humano  na
avaliação clínica e complementar;
i)  explicar as alterações mais prevalentes do funcionamento mental  e do
comportamento humano;
j)  avaliar  determinantes  e  fatores  de  risco  relacionados  aos  agravos  da
saúde e sua interação com o ambiente físico e social;
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k)  aplicar  os  conhecimentos  dos  princípios  da  ação  e  uso  dos
medicamentos;
l) interpretar dados de anamnese valorizando aspectos econômicos, sociais
e ocupacionais;
m)  analisar  dados  de  exame físico  geral  e  especial,  incluindo  o  estado
mental;
n) aplicar os procedimentos diagnósticos, clínicos e complementares, para
definir a natureza do problema; e.
o)  executar  estratégias  diagnósticas  e  terapêuticas  apropriadas  para
promoção  da  saúde,  utilizando  os  princípios  da  Medicina  baseada  em
evidências.

A partir dos princípios das Diretrizes Curriculares Nacionais, o PPP do Curso

de  Medicina  da  UNILA,  assume  alguns  pressupostos  epistemológicos,  didático-

pedagógicos e metodológicos:

No  que  concernem os  pressupostos  epistemológicos,  temos  as  seguintes

premissas PPC Curso de Medicina UNILA,  (2014, p.27).

-  a indissociabilidade entre ensino,  pesquisa e extensão, como sendo os
três pilares da universidade, o ensino em seus diferentes níveis, a pesquisa
e a extensão devem ser vistas como indissociáveis e interdependentes.
- a Saúde e Educação como práticas sociais e históricas: mantendo uma
interação de dialogo educação-saúde-cidadania, buscando a integralidade
do cuidado.
- a interdisciplinaridade, desenvolvendo a integração das disciplinas. 
-Aprendizagem  colaborativa/interativa  e  significativa  -  diversificando  as
práticas  colaborativas/interativas  a  fim  de  proporcionar  aprendizagens
diversas. 
-  a  integração  acarás-bandeiras-comuns:  no  contexto  da  concepção
ampliada  de  saúde  e  de  educação,  têm  sido  produzidas  propostas  de
formação  que  buscam,  em  diferentes  níveis,  articular  ensino-serviço-
comunidade,  formação-controle  social  ensino  realidade,  autores-
pesquisadores.
-  empreendedorismo - Proporcionando conhecimento que possa ajudar a
atuarem de forma positiva ao enfrentar os desafios do mercado de trabalho.

As considerações com relação às pressupostos metodológicos são claras e

evidentes  na  perspectiva  de  pratica  profissional,  considerando  os  seguintes

aspectos, PPC Curso de Medicina UNILA, (2014, p.31):

-  a  pesquisa  como uma prática  acadêmica  articuladora  do  ensino  e  da
extensão - partindo do principio que devemos ter um perfil de aluno ativo,
questionador e construtor de seu próprio conhecimento. 
- a integração entre os diferentes níveis de ensino e pesquisa - buscando
assim a convivência entre graduação e Pós-Graduado. 
-dinamicidade do plano pedagógico: construção e reconstrução permanente
-  Identifica-se,  ainda,  a  necessidade  de  que  o  Projeto  Pedagógico  seja
objeto  de  estudo  pelo  docente  e  pela  Instituição,  produzindo-se  um
conhecimento  sobre  sua  importância  no  desenvolvimento  do  PPC  e
construindo  alternativas  de  lidar  com  as  dificuldades  e  entraves  que
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emergem em todo o processo transformador.
-  mobilidade  acadêmica  -  De  acordo  com  a  Portaria  no  94/2009  do
Ministério  de  Educação  e  Cultura,  que  institui  o  "Programa  Mobilidade
Acadêmica  Brasil  -  MAB"  entende-se  por  mobilidade  acadêmica  entre
Instituições Federais de Ensino Superior (IFES) a possibilidade efetiva de
discentes e docentes vinculados a uma Universidade Federal cursarem (no
caso  de  discentes)  e  ministrarem (no  caso  de  docentes)  disciplinas  em
outras  Universidades  Federais,  bem  como,  complementarmente,
desenvolverem atividades de pesquisa e de extensão, dentro de um curso
equivalente,  no qual terão asseguradas as mesmas condições,  direitos e
garantias  gozadas  por  um  estudante  regularmente  matriculado  ou  por
docente em efetivo exercício na Universidade. 
-  internacionalização -  Considerando que o intercâmbio de informação e
experiências,  e  a  multiplicação  de  iniciativas  conjuntas  são  instrumentos
fundamentais  para  o  progresso  contínuo  do  conhecimento,  a
internacionalização  universitária  visa  promover  não  apenas  o
desenvolvimento  acadêmico  do  aluno  e  do  docente,  mas  também  um
enriquecimento  cultural  que  se  traduza  em  ampliações  dos  referenciais
profissionais na perspectiva do multiculturalismo e da diversidade.
- incentivo ao desenvolvimento docente - Pensar em novos papéis para o
docente exige projetar  espaços de formação dos professores que sejam
norteados pela valorização da prática e construíram sobre o seu trabalho
assistencial e educativo e desenvolvendo possibilidades de refletir sobre a
própria prática, identificando avanços, zonas de dificuldades e nós críticos
na relação ensino-aprendizagem, bem como formulando, em parceria com
outros colegas, caminhos de transformação da docência universitária.

E considerando os pressupostos didático-pedagógicos, observamos que, PPC

Curso de Medicina UNILA, (2014, p.34):

- a postura ativa do estudante na construção do conhecimento - Parte- se da
premissa  de  que  a  aprendizagem  implica  em  redes  de  saberes  e
experiências que são apropriadas e ampliadas pelos estudantes em suas
relações com os diferentes tipos de informações. 
-  a  postura  facilitadora  e  mediadora  do  docente  no  processo  ensino  e
aprendizagem  -  Entende-se  que  as  transformações  sociais  exigem  um
diálogo com as propostas pedagógicas, onde o professor assume um lugar
de cotidiana,  privilegiando os saberes que o professores já mediador no
processo  de  formação  do  profissional,  estruturando  cenários  de
aprendizagem  que  sejam  significativos  e  problematizadores  da  prática
profissional.
-  diversificação de estratégias de ensino,  aprendizagem e avaliação – O
foco na prática significa construir um referencial orientador diferenciado para
as  decisões  pedagógicas:  pensar  sobre  o  que  foi  realizado  representa
interrogar  a  própria  ação,  os  interesses  e  expectativas  dos  alunos  e  as
condições  institucionais  e  sociais.  Neste  sentido,  a  reflexão  “jamais  é
inteiramente solitária”.
-  a  problematização  do  ensino  a  partir  da  prática  e  da  pesquisa  -  As
metodologias  problematizadoras  expressam  princípios  que  envolvem
assunção da realidade como ponto de partida e chegada da produção do
conhecimento, procurando entender os conteúdos já sistematizados como
referenciais importantes para a busca de novas relações. 
-  a  avaliação  formativa  como feedback  do  processo  -  A avaliação  deve
subsidiar  todo o  processo  de formação,  fundamentando novas decisões,
direcionando os destinos do planejamento e reorientando-o caso esteja se
desviando.
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Podemos inferir  que a formação em saúde na contemporaneidade aponta

para questões complexas e urgentes. A compreensão de saúde numa perspectiva

sustentável revela o necessário reconhecimento de que esta “saúde” só é possível

considerando-se todas as dimensões humanas, numa perspectiva intersetorial e por

meio de uma assistência interprofissional. 

Uma  proposta  curricular  deve,  portanto,  articular  eixos  de  formação  que

possibilite  aos seus egressos o exercício  de um cuidado integral  estimulador  de

posturas críticas e autônomas de todos os envolvidos. 

3.2  –  Cultura,  a  diversidade  cultural,  multiculturalidade,  o  bilinguismo  e  o

processo ensino-aprendizagem na Formação Médica.

3.2.1 - Cultura e culturas

A história  revela  em cada época,  uma forma de pensar  e  atuar,  onde as

sociedades caminhavam num rumo de múltiplos sentidos.  Em que se percebe a

dominação de poder. Em meio a essas questões, as definições sobre cultura vão se

delineando ao longo dos anos. E então se pode perceber através de Kant, algumas

contribuições inerentes aos temas de cultura e educação, onde nos diz que: 

Não há ninguém que,  tendo sido abandonado durante a  juventude,  seja
capaz de reconhecer na sua idade madura em que aspecto foi descuidado,
se  na  disciplina,  ou  na  cultura  (pois  que  assim  pode  ser  chamada  a
instrução). Quem não tem cultura de nenhuma espécie é um bruto; quem
não tem disciplina ou educação é um selvagem. A falta de disciplina é um
mal pior do que a falta de cultura, pois essa pode ser remediada mais tarde,
ao passo que não se pode abolir o estado selvagem e corrigir um defeito de
disciplina. (KANT, 1996, p.16)

Um pouco adiante se lê Kant, ( 1996, p. 26-27):

Na educação, o homem deve, portanto:
(1)  Ser  disciplinado.  Disciplinar  quer  dizer:  procurar  impedir  que  a
animalidade  prejudique  o  caráter  humano,  tanto  no  indivíduo  como  na
sociedade. Portanto, a disciplina consiste em domar a selvageria.
(2) Tornar-se culto. A cultura abrange a instrução e vários conhecimentos. A
cultura  é a  criação da habilidade e essa é a posse de uma capacidade
condizente com todos os fins que almejemos [...].
(3) A educação deve também cuidar que o homem se torne prudente, que
ele permaneça em seu lugar na sociedade e que seja querido e que tenha
influência. A essa espécie de cultura pertence o que se chama propriamente
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civilidade. Esta requer certos modos cortezes, gentileza e a prudência de
nos servirmos dos outros homens para os nossos fins [...].
(4) Deve, por fim, cuidar da moralização [...].

Em cada momento histórico, o idealismo continua a manter-se firme com o

desejo de uma cultura universal. E aos poucos surgiram formas e formas de pensar,

que desencadearam vertentes diversas sobre o conceito de Cultura. 

Alguma  concepção  nos  aproxima  da  necessidade  de  reanalisar  a  cultura

como diz Santos (1993 p. 43): 

[…]  necessário  reanalisar  as  culturas  das  nações  questionando  as
construções  oficiais  da  cultura  nacional.  Neste  sentido,  três  orientações
metodológicas parecem essenciais. A primeira é que, não sendo nenhuma
cultura  autocontida,  os  seus  limites  nunca  coincidem com os  limites  do
Estado; o princípio da soberania do Estado nunca teve um correspondente
no domínio da cultura. A segunda é que, não sendo autocontida, nenhuma
cultura  é  indiscriminadamente  aberta.  Têm  aberturas  específicas,
prolongamentos,  interpenetrações,  interviagens próprias,  que afinal  são o
que de mais próprio há nela. Finalmente, a terceira orientação metodológica
é que a cultura de um dado grupo social não é nunca uma essência. É uma
autocriação, uma negociação de sentidos que ocorre no sistema mundial e
que, como tal, não é compreensível sem a análise da trajetória histórica e
da posição desse grupo no sistema mundial. 

Contudo a concepção em sua trajetória nos relata que se devem perceber as

culturas nacionais com maior profundidade em que se encontra, inserido em um

contexto dado. Santos (1993 p. 47) relatam que: “As culturas nacionais, enquanto

substâncias, são uma criação do século XIX, são como vimos o produto histórico de

uma tensão entre universalismo e particularismo gerido pelo Estado“. E segundo

este autor (1993 p. 48), salienta também que:

É por isso que no nosso trajeto histórico cultural  da modernidade fomos
tanto o Europeu como o selvagem, tanto o colonizador como o emigrante. A
zona  fronteiriça  é  uma  zona  híbrida,  babélica,  onde  os  contatos  se
pulverizam e se ordenam segundo micro-hierarquias pouco suscetíveis de
globalização.

A própria  conceptualização  vai  se  concretizando  ao  longo  dos  anos.  E  é

nessa congruência que surge a forma cultural de fronteira, que nos indica que: 

O contexto  global  do  regresso  das  identidades,  do  multiculturalismo,  da
transnacionalização e da localização parece oferecer oportunidades únicas
a uma forma cultural de fronteira precisamente porque esta se alimenta dos
fluxos constantes que a atravessam. A leveza da zona fronteiriça torna-a
muito sensível aos ventos. É uma porta de vai e vem, e como tal nunca está
escancarada, nem nunca está fechada. (SANTOS 1993 p. 50)
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Veiga-Neto,  (2003  p.7)  nos  remete  a  pensar  sobre  cultura  e  educação,

dizendo que: 

Pode-se dizer que ao longo dos últimos dois ou três séculos as discussões
sobre Cultura e educação restringiram-se quase que apenas a questões de
superfície.  Com  isso  não  quero  dizer  que  as  discussões  tenham  sido
superficiais,  mas  sim  que,  por  um  bom  tempo,  a  Modernidade  não
questionou seriamente os conceitos de Cultura e de educação; quase nunca
esteve em pauta problematizar seus significados modernos. Ao contrário, o
que  se  fez  foi  centrar  as  discussões  a  partir  de  uma  base  conceitual
assumidamente comum para, a partir daí, analisar, propor, debater, pensar
no âmbito da Cultura e da educação.

Retomando Hall (2009, p. 88-89), nos diz que: “as pessoas carregam traços

das culturas, das tradições, das linguagens e das histórias particulares pelas quais

foram marcadas”.

Podemos  perceber,  então,  que  a  cultura  ao  longo  do  tempo  vai  se

consolidando de tal forma que constitui um conceito amplo que deve ser percebido

pela sociedade. Ressaltando tais características, Morin (1997, p. 15) nos diz que: 

Podemos adiantar que uma cultura constitui um corpo complexo de normas,
símbolos,  mitos e imagens que penetram o indivíduo em sua intimidade,
estruturam os instintos, orientam as emoções. Esta penetração se efetua
segundo  trocas  mentais  de  projeção  e  de  identificação  polarizadas  nos
símbolos, mitos e imagens de cultura como nas personalidades místicas ou
reais que encarnam os valores (os ancestrais, os heróis, os deuses). Uma
cultura fornece pontos de apoio imaginários à vida prática, pontos de apoio
práticos a vida, imaginaria, ela alimenta o ser semirreal,  semi-imaginario,
que cada um secreta no interior  de si  (sua alma) o ser  semirreal,  semi-
imaginario cada um secreta no exterior de si  e no qual se envolve (sua
personalidade). 

Este autor acrescenta também que: 

Em outras palavras,  a nova cultura se inscreve no complexo sociológico
constituído  pela  economia  capitalista,  a  democratização  do  consumo,  a
formação  e  o  desenvolvimento  do  novo  salariado,  a  progressão  de
determinados  valores.  Ela  é  –  quando  consideramos  as  classes  da
sociedade,  quando  consideramos  os  estratos  sociais  no  seio  do  novo
salariado – o lugar comum, o meio de comunicação entre esses diferentes
estratos e as diferentes classes. (MORIN 1997, p. 43) 

A abertura para a cultura nos aproxima das ditas culturas de massas onde a

essência se manifesta em uma nova concepção que se desencadeia, no mundo em

que vivemos.  Modem (1997, p. 47) apresenta que: “A cultura de massa é, portanto,

o produto de uma dialética produção-consumo, no centro de uma dialética global

que é o da sociedade em sua totalidade”. 
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3.2.2- Diversidade Cultural

A UNILA se configura em um cenário rico quanto à diversidade cultural, pois é

intenso o fluxo  de migração envolvendo professores e alunos,  o  que estimula  a

proposição de novas políticas educacionais.

 A universidade,  como instituição de ensino,  com diversos grupos étnicos,

deve estar atenta às diversidades, segundo Sacristán, (1988, p.14):

[...]  a diversidade alude à circunstância dos sujeitos de serem diferentes
(algo que em uma sociedade tolerante,  liberal  e democrática é digno de
respeito).  Embora também faça alusão ao fato  de que a diferença (nem
sempre neutra) transforma-se, na realidade, em desigualdade, na medida
em  que  as  singularidades  dos  sujeitos  ou  dos  grupos  permitam  que
alcancem determinados objetivos nas universidades e fora delas de maneira
desigual.  A diferença não é somente uma manifestação do ser único de
cada um é; em muitos casos, é a manifestação do poder ou chegar a ser, de
ter possibilidades de ser e de participar  dos bens sociais,  econômicos e
culturais.  Contrapomos  o  diverso  ao  homogêneo  o  desigual  com  a
equiparação,  que  é  a  aspiração  básica  da  educação,  pensada  como
capacitação para aumentar as possibilidades. Todas as desigualdades são
diversidades, embora nem toda diversidade pressuponha desigualdade. 

Nesse sentido, temos que destacar Sacristán (1988, p. 16) que nos diz,

“é fato empírico que nós, seres humanos, somos diferentes uns dos outros do ponto

de  vista  biológico,  psicológico,  social  e  cultural.  Cada  um de  nós  constitui  uma

individualidade única ao lado de outras tão singulares quanto a nossa” ·.

Aponta também para que a instituição de ensino tenha tarefas em sala de

aula mais atraentes e desafiadoras, 

Seus  pontos  mais  importantes  são:  riqueza  de  materiais,  incentivo  das
interações  em pequenos  grupos,  delegação  de  certas  responsabilidades
aos estudantes, tarefas que exijam o uso de múltiplos materiais e provoque
a  participação  de  habilidades  diversas,  estimulação  da  participação  dos
estudantes  com  simultaneidade  de  tarefas  e  com  múltiplas  funções  do
professor. (SACRISTÁN, 1998, p.35).

Sendo assim a educação superior  pautada pela diversidade cultural,  deve

buscar novos horizontes que possam permear o processo ensino aprendizagem de

forma  a  melhorar  as  suas  condicionantes.  Zabala  (1998,  p.13)  define  que:

“provavelmente a melhoria de nossa atividade profissional, como todas as demais,

passa pela análise do que fazemos de nossa prática e do contraste com outras



21
 

práticas“.

Portanto, uma educação que tenha uma experiência transnacional e bilíngue,

é  claramente  um processo  com maior  qualificação.  É  importante  o  incentivo  ao

ensino, desta forma, possibilitando uma ampliação da convivência social.

 Freire (1979, p. 30 - 31) nos diz que,

O homem enche de cultura os espaços geográficos e históricos. Cultura é
tudo o que é criado pelo homem. Tanto uma poesia como uma frase de
saudação. A cultura consiste em recriar e não em repetir. O homem pode
fazê-lo porque tem uma consciência capaz de captar o mundo e transformá-
lo. 

Qualquer processo de transformação, dentro de uma experiência multicultural,

trás um envolvimento de ambas as partes, o que exige apoio das instituições que

pertencem. 

Smolicz (1979, p.106) afirma que:

Determinados  valores  culturais  serão  particularmente  ressaltados  na
construção  da identidade  cultural  de membros  pertencentes  a  um grupo
específico.  No  entanto,  estes  mesmos  valores  serão  relativamente
irrelevantes para a formação da identidade cultural  de outro  grupo.  Este
modelo de valores primordiais sugere que cada cultura possui um número
de características básicas essenciais para a transmissão e a manutenção
daquela cultura.  

Ou seja, ao invés de reforçar a convivência entre as duas línguas, tende-se a

desconsiderar a que não seja do país receptor.  E um dos modos de quebrar esse

eco é estimulando o bilinguismo dos estudantes, pois na convivência deve existir a

tolerância e o reconhecimento da importância das línguas faladas,  propiciando o

sentimento  de  pertença.  Segundo  Harmers  e  Blanc  (2000,  p.124) “o  fator  mais

importante na experiência bilíngue é que ambas as línguas devem ser igualmente

valorizadas.  Para  aqueles  que  optaram por  um modelo  de  educação  bilíngue  é

necessário o estudo e planejamento permanente de como isto será realizado”. 

Como afirma Bahktin (1981, in BHABA, 1996, p. 58):
 

O híbrido não se resume a “duplo sotaque”... mas é também “dupla língua”,
pois  não  há  apenas  (e  nem  tanto)  duas  consciências  individuais,  duas
vozes,  dois sotaques, mas também a sócio linguístico, das consciências,
duas épocas... que se unem e lutam conscientemente uma contra a outra no
território da elocução... é a colisão entre pontos de vista divergentes sobre o
mundo que está  embutido nessas formas...  tal  inconsciência  híbrida tem
sido ao mesmo tempo profundamente produtiva historicamente:  eles são
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grávidos com o potencial para novas visões de mundo com “novas formas
internas” por perceber o mundo em palavras. 

Torna–se  evidente  a  formação  de  novos  paradigmas  na  sociedade.  A

contribuição de Canclini (199, p. 310) nos esclarece que:

O incremento  de  processos  de  hibridação  torna  evidente  que  captamos
muito pouco do poder se só registramos os confrontos e as ações verticais.
O poder não funcionaria se fosse exercido unicamente por burgueses sobre
proletários, por brancos sobre indígenas, por pais sobre filhos, pela mídia
sobre os receptores. Porque todas essas relações se entrelaçam umas com
as outras, cada uma consegue uma eficácia que sozinha nunca alcançaria.
Mas não se trata simplesmente de que, ao se superpor umas formas de
dominação sobre as outras, elas se potenciem. O que lhes dá sua eficácia é
a obliquidade que se estabelece na trama. 

Esta  pesquisa  defende  a  importância  do  bilinguismo  no  contexto  da

multiculturalidade entendendo que valores como interdependência, pertencimento e

práticas colaborativas serão indiscutivelmente demandas centrais para a academia

do século XXI. 

Portanto, ter uma educação ampliada significa entre outras coisas, a adoção

de  outras  línguas  que  em  última  instância,  permita  uma  mobilidade,  uma

comunicação mais rica, diversificada e excludente. 

3.2.3 - Multiculturalismo
 

 As  décadas  de  60  e  70  foram  marcadas  por  lutas  sociais  de  grupos

minoritários, que reivindicavam seu reconhecimento étnico cultural.  Essa situação

trouxe de forma clara, vários reflexos para a prática pedagógica. 

[...]  a educação intercultural  surge não somente por razões pedagógicas,
mas principalmente por motivos sociais, políticos, ideológicos e culturais. A
origem desta corrente pedagógica pode ser situada aproximadamente há
trinta  anos,  nos Estados Unidos,  a  partir  dos movimentos de pressão  e
reivindicação de algumas minorias étnico-culturais, principalmente negras. 
(CANDAU, 2002, p.106).

No Brasil, até a década de 80 do século passado tínhamos uma ênfase nos

direitos individuais e a partir de 1985 esta situação começa a ser mudada. Com a Lei

de Ação Civil Pública e a vigência da Constituição Federal de 1988, teve-se uma

visão social mais abrangente, não mais se referindo ao individual.  
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Nesta  perspectiva,  o  mundo  começou  uma  fundamentação  teórica  sobre

vários  temas,  que  iam  sendo  questionados  por  diversos  pensadores.  E  assim

construíram um alicerce contemporâneo de valores abrangentes. Onde o modo de

pensar  foi  direcionado  para  o  social.  Não  mais  o  pensamento  individual  e  sim

coletivo,  onde  uma  sociedade  era  composta  por  diversas  culturas,  crenças  e

tradições Hobsbawm (2008), Santos (2000), Freire (1998). 

 Com o advindo da globalização, a interação e a integração da sociedade, se

tornou mais presente.  Campos (2007, p. 13) diz que “a globalização: pode definir-se

como  um  processo  social  através  do  qual  diminuem  os  constrangimentos

geográficos  sobre  os  processos  sociais  e  culturais,  e  em que  os  indivíduos  se

conscientizam cada vez mais desse processo.”

É neste compasso, que o processo se torna dinâmico e interativo, envolvendo

a  todos  em  sua  retórica  e  dá  surgimento  as  tecnologias  e  suas  redes  de

informações. 

A partir  desta  nova  concepção,  surge  a  ideia  de  estruturar  a  educação,

pensando em uma perspectiva multicultural. 

Como nos diz Silvério (2000, p. 86), o multiculturalismo "pode ser visto como

um terreno de luta em torno da reformulação da memória histórica, da identidade

nacional, da representação individual e social, bem como da política da diferença".

Considerando  este  momento  histórico  Rutherford  (1996,  p.  36) citando

Bhabha (1994) que afirma "a articulação de culturas é possível não por causa da

familiaridade  ou  similaridade  de  conteúdos,  mas  porque  todas  as  culturas  são

formadoras de símbolos e constituidoras de temas -  são práticas interpelantes".  

Sendo assim as interpelações  sobre  este  novo  processo  nos  conduz  aos

significados do termo “multiculturalismo” como nos relata Turbino (2005. p. 14), 

El  multiculturalismo  trata  de  producir  sociedades  paralelas,  mientras  la
interculturalidad  busca  producir  sociedades  integradas  y  relaciones
simétricas entre culturas. El respeto no solo conlleva la convivencia entre
culturas,  sino  que  promueve  la  necesidad  de  hacer  equitativas  tales
relaciones a fin de conseguir  el reconocimiento. De acuerdo con Turbino
(2003: 10), reconocer al otro es respetar su autonomía, es percibirlo como
valioso. Pero la valoración a priori del otro es un falso reconocimiento... El
verdadero  reconocimiento  es  a  posteriori,  se  da  en  la  experiencia  del
encuentro con el otro.
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3.2.3.1 - Multiculturalismo e interculturalismo

O multiculturalismo fez aberturas para novas ideias e concepções,  nessas

relações das diversidades culturais.  Vários teóricos buscam identificar as diferenças

e complementaridades entre os conceitos de multiculturalismo e interculturalismo.  

Ainson (2007, p40-41) nos diz que o “Multiculturalismo e interculturalidade,

frecuentemente, se usan en su sentido descriptivo, para designar la presencia de la

diferencia y la diversidad cultural en un contexto dado”.

Desta visão teórica, vemos a diversidade em que os caminhos nos levam, a

imbricar no meio da cultura e da identidade, formando o cerne deste novo mundo.

A UNESCO (, 2000, p. 14), expõe que a cultura teria a seguinte definição:

A cultura  que  nos  torna  humanos,  especialmente  os  seres  relacionais,
dotados de um julgamento crítico e um senso de compromisso moral. É por
meio da cultura que nós podemos discernir valores e fazer escolhas. É por
meio  da  cultura  que  o  homem  se  expressa,  torna-se  consciente  de  si
mesmo, reconhece sua incompletude, questiona suas próprias realizações,
procura incansavelmente novos significados e cria obras por meio das quais
transcende suas limitações. 

Turbino (2005 p. 14)  sustenta que, 

El  multiculturalismo  trata  de  producir  sociedades  paralelas,  mientras  la
interculturalidad  busca  producir  sociedades  integradas  y  relaciones
simétricas entre culturas.

Numa outra perspectiva o mesmo autor nos fala que,

El multiculturalismo anglosajón formula y busca remediar el problema de la
injusticia  cultural  como si  fuera un problema aislado y aislable.  Por  ello,
promueve  la  sustitución  de  las  políticas  asimilacioncitas  de  los  Estados
nacionales  monoculturales  por  políticas  de  reconocimiento  de  las
identidades, sin cuestionar el modelo económico vigente. Por el contrario, el
interculturalismo latino  americano  se  plantea  el  problema de  la  injusticia
como un problema ligado al problema de la pobreza y la exclusión social. La
injusticia  cultural,  sostenemos,  no  es  sino  la  otra  cara  de  la  injusticia
económica.  Por  lo  tanto,  si  la  exclusión  económica  y  la  discriminación
cultural  son dos fenómenos estrechamente interconectados,  entonces las
políticas  de  reconocimiento  deben  estar  forzosamente  acompañadas  de
políticas redistributivas. (2007: 195-196):

Walsh,  (2009:  54)  nos  fala  que  a  interculturalidade  “es  un  proyecto

descolonizador: propugna por que desaparezca toda desigualdad entre culturas”
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E continua,

La  interculturalidad  significa  el  contacto  e  intercambio  entre  culturas  en
términos equitativos; 
En condiciones de igualdad.  Ello  no implica eliminar  el  carácter  siempre
conflictivo de las relaciones entre culturas, sino actuar sobre las estructuras,
instituciones y relaciones que producen la diferencia como desigualdad y
tratar de construir puentes de interrelación entre culturas  (WALSH, 2009:,
p.14 e 46). 

Dessa  maneira,  é  importante  ressaltar  que  os  indivíduos  dentro  da

multiculturalidade vão construindo e reconstruindo suas identidades, no contexto em

que se encontra, formalizando suas características próprias. 

Temos que procurar de forma contínua nas relações entre os indivíduos uma

coerência de valores.   

Novamente recorremos a Walsh, (2009, p.15) que nos fala “se trata de romper

con las relaciones de subordinación entre culturas para garantizar un “con-vivir” en

condiciones de respeto mutuo”.

Finalmente as identidades que dessas relações aparecem devem favorecer

um clima de fraternidade social nas instituições de ensino, oportunizando um sólido

respeito à diversidade cultural. 

3.2.3.2 - Multiculturalidade e educação

Com a finalidade de compreender e empreender neste século que se inicia

uma nova expressão no caminho da educação intercultural, a UNESCO, ( 2009, p.

113)., nos diz:

As capacidades interculturais  são  compreendidas  como ferramentas  que
ajudem no encontro entre pessoas de culturas diferentes, daí a centralidade
atribuída  à  educação  que,  segundo  o  Relatório,  tornou-se  relevante  em
sociedades multiculturais em que mais de 190 milhões de pessoas vivem
fora de seus países de origem. Assim, a educação multicultural deve ser
complementada  pela  educação  intercultural  e  educação  por  meio  da
diversidade cultural.  Educação intercultural  refere-se ao aprendizado que
está  pautado  na  própria  cultura,  linguagens,  valores,  visão  de  mundo e
sistema de conhecimento,  mas é,  ao mesmo tempo,  receptiva,  aberta  à
apreciação  de  outras  formas  de  conhecimento,  valores,  culturas  e
linguagens.

Charlot (2006) defende o caráter “mestiço” da educação como teoria, onde o

multiculturalismo constitui-se, para além de suas facetas práticas e políticas. 

Este autor explica que o multiculturalismo é 
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Um campo de saber... em que se cruzam, se interpelam e, por vezes, se
fecundam, de um lado, conhecimentos, conceitos e métodos originários de
campos disciplinares múltiplos e, de outro lado, saberes, práticas, fins éticos
e  políticos.  O  que  [o]  define...  é  essa  mestiçagem,  essa  circulação”
(CHARLOT, 2006, p. 9).

Portanto  o  trabalho  pedagógico  nesta  perspectiva  contém  estratégias,

conteúdos e práticas dentro desta realidade, possibilitando ao docente pesquisar

constantemente e permitindo a todos os integrantes deste convívio multicultural uma

riqueza no processo ensino-aprendizagem.

Sem dúvida,  pluralidade  vive-se,  ensina-se  e  aprende-se.  É  trabalho  de
construção, no qual o envolvimento de todos se dá pelo respeito e pela
própria constatação de que, sem o outro, nada se sabe sobre ele, a não ser
o que a própria imaginação fornece (BRASIL, 1998, p.141). 

As análises sobre  pluralidade cultural, ressalta nas palavras de Silva,  (2002,

p.  73)  "na  perspectiva  da diversidade,  a  diferença  e  a  identidade tendem a ser

naturalizadas, cristalizadas, essencializadas”. 

Como ressaltado na Conferência Internacional de Educação de Genebra: 

O principal desafio para a educação no século XXI é aprender a viver juntos,
que requer o desenvolvimento de nossa habilidade de equipar pessoas com
capacidades para lidar com as diferenças culturais e as mudanças culturais
no interior de sociedades cada vez mais multiculturais (UNESCO, 2009, p.
115-6).

Portanto  existem  preocupações  e  interrogações  que  vão  permeando  este

tema na educação. Nesse sentido, um caminho possível é a luta por uma formação

docente que sensibilize professores e futuros professores a pluralidade cultural  e

favoreça práticas pedagógicas inovadoras, dentro da sala de aula.  

Assim, a principal finalidade da educação multicultural é:

Favorecer  que  todos  os  estudantes  desenvolvam habilidades,  atitudes  e
conhecimentos necessários para atuar no contexto da sua própria cultura
étnica,  no  da  cultura  dominante,  assim  como para  interagir  com outras
culturas e situar-se em contextos diferentes de sua própria origem. (BANKS,
1999, p.2)

Banks,  (1999,  p.14-56)  problematiza  o  modelo  de  educação  multicultural,

delineando cinco dimensões interligadas:

- Integração do conteúdo: lida com as formas pelas quais os as professores
(as)  usam  exemplos  e  conteúdos  provenientes  de  culturas  e  grupos
variados para ilustrar os conceitos-chave, os princípios, as generalizações e
teorias nas suas disciplinas ou áreas de atuação.

- Processo de construção do conhecimento: propõe formas por meio das
quais  os  (as)  professores  (as)  ajudam  os  (as)  alunos  (as)  entender,
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investigar e determinar como pressupostos culturais implícitos, os quadros
de  referência,  as  perspectivas  e  os  vieses  dentro  de  uma  disciplina
influenciam as formas pelas quais o conhecimento é construído.

- Pedagogia  da  equidade:  existe  quando  os  professores  modificam sua
forma de ensinar de maneira a facilitar o aproveitamento acadêmico dos
alunos de diversos grupos sociais e culturais, o que inclui a utilização de
uma variedade de estilos de ensino, coerentes com a diversidade de estilos
de aprendizagem dos vários grupos étnicos e culturais.

•  Redução do preconceito: essa dimensão focaliza atitudes dos alunos em
relação  à  raça  e  como  elas  podem  ser  modificadas  por  intermédio  de
métodos de ensino e determinados materiais e recursos didáticos.

-Uma cultura escolar e estrutura social que reforcem o empoderamento de
diferentes  grupos:  promove um processo  de  reestruturação  da  cultura  e
organização  da  escola,  para  que  os  alunos  de  diversos  grupos étnicos,
raciais e sociais, possam experimentar a equidade educacional e o reforço
de seu poder na escola. 

E a partir deste contexto vemos que é necessário e relevante que a educação

abra  caminhos  para  a  diversidade  cultural  propiciando  uma  abertura  para  a

convivência de uma sociedade coerente com essa realidade. 

As instituições superiores de ensino devem preparar-se para este desafio,

como cita Candau, (2000, p. 14):

A escola está chamada a ser nos próximos anos, mais do que um lócus de
apropriação do conhecimento socialmente relevante, o científico, um espaço
de  diálogo  entre  diferentes  saberes  científico,  social,  escolar,  etc.  -  e
linguagens. De análise crítica, estímulo ao exercício da capacidade reflexiva
e de uma visão plural e histórica do conhecimento, da ciência, da tecnologia
e  das  diferentes  linguagens.  É  no  cruzamento,  na  interação,  no
reconhecimento  da  dimensão  histórica  e  social  do  conhecimento  que  a
escola está chamada a se situar. Neste sentido, toda a rigidez de que se
reveste em geral a organização e a dinâmica pedagógica escolares, assim
como o caráter  monocultural  da  cultura  escolar  precisam ser  fortemente
questionados.  Deve  ser  enfatizada  a  dinamicidade,  a  flexibilidade,  a
diversificação, as diferentes leituras de um mesmo fenômeno, as diversas
formas de expressão, o debate e a construção de uma perspectiva crítica
plural.

Desta forma, as configurações a respeito nos levam a uma especificidade

única. Onde, Candau, (2002, p.85) especifica que “na visão de Banks, a educação

multicultural é um movimento reformador destinado a realizar grandes mudanças no

sistema educacional”. 

Assim,  o  multiculturalismo na  educação,  deve  ser  vivenciado,  de  forma a

favorecer este novo processo em que a sociedade atual está imbricada. 

As Instituições de Ensino Superior devem considerar de forma criteriosa e

persistente  um olhar  mais apurado para  as novas culturas,  nova perspectiva  de

convivência social em seus processos de formação.
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O cenário mundial caminha infelizmente para uma segregação étnica, social e

religiosa cada vez mais intensa. Portanto a construção de uma cultura inter-racial,

cultural  é  necessária  para  a  condução  de  um  privilegiado  dialogo  de  culturas,

possibilitando um saber mais tolerante e justo socialmente para as novas gerações.

3.2.4 - Bilinguismo

O número de Universidades com ensino bilíngue ou formação internacional é

crescente,  o  que  facilita  a  migração  de  alunos  entre  diferentes  países.  Nesses

modelos atuantes, o acadêmico termina a Universidade com habilidade também na

pluralidade  linguística  para  enfrentar  a  realidade  mundial,  com  uma  visão  mais

ampla e muitas vezes com o domínio de outro idioma.

Portanto uma educação bilíngue é aquela “em que duas línguas são usadas

como meio de instrução” HORNBERGER, (1991, p. 217). Fazendo-se necessário o

conceito de bilinguismo, que é também compreendido abrangentemente como “a

habilidade de uma pessoa de processar duas línguas” WILLIAMS; SNIPPER, (1995,

p. 33) em um dado contexto social.

Segundo Mello (2010. p. 119)

A  própria  expressão  educação  bilíngue  tem  sido  usada  de  maneira
abrangente  para  caracterizar  diferentes  formas  de  ensino  nas  quais  os
alunos recebem instrução  (ou  parte  da  instrução)  numa língua  diferente
daquela que normalmente eles usam em casa. Vários são os modelos e
tipos de educação bilíngue. Eles, porém, diferem quanto aos objetivos, às
características  dos  alunos  participantes,  à  distribuição  do  tempo  de
instrução nas línguas envolvidas,  às abordagens e práticas pedagógicas,
entre  outros  aspectos  do  uso  das  línguas  e  do  contexto  em que estão
inseridos. 

Dá-se a importância de compreender a conceituação e as características de

uma educação bilíngue, onde estes terão relevância no programa educacional de

uma instituição.

Hornberger ((1990,  p.  163-172) “entende  a  maneira  como as  línguas  são

vistas na sociedade, isto é, o valor, o status e as funções que elas têm na sociedade

e as atitudes das pessoas em relação às línguas e aos seus falantes”). 

Contextualmente  o  bilinguismo  define-se  pela  natureza  da  população  de

alunos,  onde,  muitos  fatores  influenciam  desde  sua  concepção  minoritária,  seu

status  social,  etc.  “Quando  alguém  usa  linguagem,  o  fazem  de  algum  lugar

localizado na história, na cultura e na instituição, definindo nas múltiplas marcas de
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sua identidade social e à luz de seus projetos, valores e crenças” BRASIL, (1998, p.

35).

 Hornberger (1990, p. 163-172) identifica “três modelos de educação bilíngue:

transacional, de manutenção e de enriquecimento”. 

No  modelo  transicional,  especifica  que:  é  caracterizado  por  ser

“assimilacionista”, onde os alunos devem assimilar a língua e a cultura majoritária.

De acordo com Ruiz (1991 p. 3-25) “os modelos transacionais concebem a língua

como um problema e, por isso, a mesma só é usada até que a criança supere esse

problema, isto é, a “deficiência” na língua majoritária”. Na perspectiva de Lambert

(1987, p. 197-221), essa é “uma orientação subtrativa de línguas”.

No modelo de manutenção, especifica que é denominado “desenvolvimental”

é  tem  características  diferenciadas,  pois  encoraja  os  alunos  a  desenvolver  sua

língua minoritária. Os programas que seguem esse modelo “‘veem a língua como

um direito, incentivam a manutenção da língua minoritária” RUIZ, (1991 p. 3-25) e

têm, portanto, uma orientação aditiva de línguas Lambert, (1987 p. 197-221) “porque

não pressionam os alunos a usar apenas a língua majoritária, mas, ao contrário,

esperam que eles sejam proficientes em ambas”.

No modelo de enriquecimento, especifica que tem sua caracterização dentro

de objetivos claros, onde ambos podem exercer sua língua, ou seja, minoritários e

majoritários.   “A língua nesses programas é vista como um recurso tanto para os

alunos das minorias linguísticas como para os do grupo majoritário” RUIZ, (1991, p.

3-25). “A língua minoritária é mais do que um direito para os seus falantes, ela é um

recurso potencial para os falantes da língua majoritária” HORNBERGER, (1990. p.

163-172). Neste processo acredita-se que os alunos auxiliam-se mutuamente, numa

convivência de solidariedade, construindo um conhecimento linguístico impar.

Um  dos  pontos  importantes  é  compreender  o  ensino-aprendizagem  no

contexto social em que se encontra. Jesus (2015, p. 246) chama a atenção para:

A escola precisa levar em consideração a diversidade cultural e linguística,
no que diz respeito às orientações curriculares, pois essas duas dimensões
necessitam  ser  vistas  como  bens  culturais  a  serem  adquiridos  pelo
educando. Quanto às práticas docentes com essa modalidade de ensino
nos  desafia  a  trabalhar  com  currículos  que  ampliem  a  sensibilidade
intercultural  dos  educandos,  formando  alunos  capazes  de  interromper
fronteiras  linguísticas  e  culturais.  Já  em relação  à  estrutura  curricular,  é
necessário  abordar  conteúdos  que  desenvolvam  não  simplesmente  as
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habilidades  das  diversas  áreas  do  conhecimento,  mas  que  propiciem
levantamentos  de  discussões  críticas  sobre  assuntos  que  afetam
abertamente a sociedade. 

Trata-se, portanto, de uma tarefa complexa, árdua, mas viável e desafiadora,

como toda e qualquer construção educacional.

Nesse contexto amplo e diverso, pode-se perceber e interrogar-se a respeito

de como o acadêmico adquire a segunda língua, em um ambiente de diversidade

cultural.  Veem-se  então  as  diversas  propostas  nestas  áreas,  onde  podemos

destacar: o behaviorismo, aculturação, hipótese da gramática universal, hipótese do

input,  hipótese  integracionista,  hipótese  do  output,  conexionismo  e  teoria

sociocultural.

Johnson (2004, p. 18), define o behaviorismo como “(...) via de aprendizagem

como a habilidade de inferir nos padrões linguísticos dos exemplos fornecidos ao

aprendiz por seu ambiente”.  Outra teoria com foco no ambiente foi  proposta por

SHUMMAN (1978,  p.  29)  que remete  que a aculturação seria  “(...)  a  integração

psicológica e social do aprendiz com o grupo da língua alvo”. 

Mitchel e Myles (2004, p. 94) nos dizem que a teoria da gramática universal

trata do interesse apenas no aprendiz enquanto processador de uma mente que

contém linguagem (“...)” e não como um ser social. Mais tarde, surgiu à hipótese do

input KRASHEN,( 1985, 1-134), enfatizando a importância dos dados que alimentam

a  aquisição,  e,  mais  recentemente,  passou  a  denominar  de  hipótese  da

compreensão  KRASHEN,  (2004,  1-134),  enfatizando  o  processo  mental  como  o

responsável pela aquisição.

É nesse contraponto, que surge Hatch (1978,  p.  404) que apresenta uma

nova  concepção  afirmando  que  “aprende-se  primeiro  a  conversar,  a  interagir

verbalmente,  e  é na interação que as estruturas sintáticas são desenvolvidas”  e

dessa advém à hipótese da interação.

A hipótese do output, segundo Swain (1995, p.128) “(...) os aprendizes podem

observar a distância entre o que eles querem dizer e o que eles realmente podem

dizer;  levando-os  a  reconhecer  o  que  eles  não  sabem,  ou  sabem  apenas

parcialmente”.

Já o “conexionismo” tenta explicar a ASL de forma que rejeita a hipótese da

capacidade inata. 
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Por  último  a  teoria  sociocultural:  “Em  uma  perspectiva  sociocultural,  a

aprendizagem inicial de uma língua (….) surge do processo de produção de sentido

em atividades colaborativas com outros membros de uma dada cultura” (MITCHELL;

MYLES, 2004, p. 200).

Vê-se, portanto que todas as teorias são partes do ensino- aprendizagem,

pois  cada  uma,  nos  trás  conhecimento  e  discernimento  de  varias  formas  de

processar  a  segunda  língua  e  nos  fornece  um embasamento  teórico  importante

neste sentido. 

A instituição de ensino também deve estar preparada para um novo horizonte

em termos culturais e linguístico, como enfatiza Jesus (2015, p. 246):

A escola precisa assumir seu papel de preparar cidadãos qualificados para
atuarem nessa nova realidade, possibilitando o conhecimento e a interação
com outras formas culturais, contribuindo para a sua formação integral. As
teorias contemporâneas de crescimento econômico ressaltam a importância
da  educação  para  promover  o  desenvolvimento  do  país,  visto  que  o
mercado  exige  pessoas  multicomponentes.  Consequentemente,  não
necessita  ser  um  gênio  para  compreender  que  manter  os  recursos
linguísticos e culturais dos educandos é mais uma maneira de capacitá-los
para  novas  realidades.  Uma  vez  que  a  educação  é  uma  forma  de
desenvolvimento, libertação, transformação e justiça social.

Segundo Paulo Freire (1996, p.12), “é preciso que, pelo contrário, desde o

começo do processo, vá ficando cada vez mais claro que, embora diferentes entre

si, quem forma se forma e re-forma ao formar e quem é formado forma-se e forma

ao ser formado”.

3.2.5 – Processo ensino- aprendizagem no contexto multicultural

3.2.5.1  -  Socialização  no  contexto  multicultural  como  fator  primordial  na

construção de conhecimentos

Vários aspectos compõem uma Instituto de Ensino Superior- IES e cada qual

constrói  uma história, uma cultura, missão, visão tecendo seus valores.  E neste

contexto temos também os professores, universitários e gestores que são formados

por diversos grupos étnicos com suas culturas, crenças, costumes e valores.

Pensar em conhecimentos, dentro de um multiculturalismo é, portanto, pensar

em  diversidade  e  inclusão.  Valorizar  e  respeitar  a  cultura  dentro  do  convívio

acadêmico é imprescindível, para uma sociedade contemporânea.
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Barbosa  (2010)  define  que  “a  gestão  numa perspectiva  multicultural  deve

abrigar o acolhimento, o respeito na convivência com o diferente minimizando os

aspectos desencadeadores da exclusão social e cultural“.

Portanto  os  professores  na  atualidade  devem  estar  atentos  para  o

reconhecimento da multiculturalidade, pois como nos diz  Libâneo (1994, p.88), “o

trabalho docente é atividade que dá unidade ao binômio ensino-aprendizagem, pelo

processo de transmissão assimilação ativa de conhecimentos, realizando a tarefa de

mediação na relação cognitiva entre o aluno e as matérias de estudo”. 

Gadotti  (1992,  p.  34) educador  brasileiro  comprometido  com  educação

popular  e  comunitária  nos  propõe  construir  a  sociedade  do  futuro  a  partir  do

presente:

Todo o projeto supõe rupturas com o presente e promessas para o futuro.
Projetar  significa  tentar  quebrar  um  estado  confortável  para  arrisca-se
atravessar um período de instabilidade em função da promessa que cada
projeto  contém de estado  melhor  que  o  presente.  Um projeto  educativo
pode  ser  tomado  como  promessa  frente  a  determinadas  rupturas.  As
promessas tornam visíveis os campos de ação do possível, comprometendo
seus atores e autores. 

Fernandes (2005, p.385) define que,

No atual mundo de economia globalizada, ao contrário do que se previa,
houve  um  revigoramento  e  uma  valorização  das  culturas  regionais  e  a
afirmação de identidades étnico culturais latentes que, nessa nova “aldeia
global”,  encontra  espaço  para  a  defesa  de  seu  direito  à  diferença  e
reconhecimento da alteridade.

E segundo Morin (2001, p.56),

A cultura é constituída pelo conjunto dos saberes, fazeres, regras, normas,
proibições, estratégias, crenças, ideias, valores, mitos, que se transmite de
geração em geração, se reproduz em cada indivíduo, controla a existência
da  sociedade  e  mantém  a  complexidade  psicológica  e  social.  Não
sociedade humana, arcaica ou moderna, desprovida de cultura, mas cada
cultura é singular. Assim, sempre existe a cultura nas culturas, mas a cultura
existe apenas por meio das culturas.

Diante dessa situação o  professor  mediador  deve ter  claro os  objetivos e

resultados  que  pretende  alcançar  com  atividades  onde  os  alunos  tenham  as

mesmas oportunidades diante do saber construído desta forma.

Segundo Gadotti (1992, p.23),

A diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir sua tarefa
humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que existem outras culturas
além da sua. Por isso, a escola tem que ser local como ponto de partida,
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mas tem que ser internacional e intercultural como ponto de chegada. (...)
Escola autônoma significa escola curiosa, ousada, buscando dialogar com
todas  as  culturas  e  concepções  de  mundo.  Pluralismo  não  significa
ecletismo, um conjunto amorfo de retalhos culturais.  Significa sobre tudo
diálogo  com todas as  culturas,  a  partir  de  uma cultura  que  se  abre  às
demais.

Assim, Gómez defende o ensino “como um espaço ecológico de cruzamento

de culturas” onde diz que,

O responsável definitivo da natureza, do sentido e da consistência do que
os alunos e as alunas aprendem em sua vida escolar é este vivo, fluido e
complexo  cruzamento  de  culturas  que  se  produz  na  escola,  entre  as
propostas da cultura crítica, alojada nas disciplinas científicas, artísticas e
filosóficas; as determinações da cultura acadêmica, refletidas nas definições
que constituem o currículo; os influxos da cultura social, constituída pelos
valores hegemônicos do cenário social; as pressões do cotidiano da cultura
institucional,  presente  nos  papéis,  nas  normas,  nas  rotinas  e  nos  ritos
próprios  da  escola  como  instituição  específica;  e  as  características  da
cultura  experiencial,  adquirida  individualmente  pelo  aluno  através  da
experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio (GÓMEZ, 2001, p.
17).

3.2.5..2 - Os atores do processo de ensino aprendizagem

A relação professor-aluno é o centro das atenções, onde ambos constituem

membros efetivos e ativos, dentro de uma aprendizagem dinâmica.

De  acordo  com  Libâneo  (1994,  p.  251),  o  professor  não  elabora  apenas

informações ou faz perguntas, ele também deve ouvir os alunos:

Não estamos falando da afetividade do professor para com determinados
alunos, nem de amor pelas crianças. A relação maternal ou paternal deve
ser  evitada,  porque  a  escola  não  é  um lar.  Os alunos  não  são  nossos
sobrinhos e muito menos filhos. Na sala de aula, o professor se relaciona
com o grupo de alunos. Ainda que o professor necessite atender um aluno
especial ou que os alunos trabalhem individualmente, a interação deve estar
voltada para a atividade de todos os alunos em torno dos objetivos e do
conteúdo da aula.

Conforme nos mostra:

O ato pedagógico pode ser então definido como uma atividade sistemática
de interação entre seres sociais tanto no nível do intrapessoal como no nível
de influência do meio, interação esta que se configura numa ação exercida
sobre os sujeitos ou grupos de sujeitos visando provocar neles mudanças
tão eficazes que os tornem elementos ativos desta própria ação exercida.
Presume-se aí, a interligação de três elementos: um agente (alguém, um
grupo, etc.), uma mensagem transmitida (conteúdos, métodos, habilidades)
e um educando (aluno, grupo de alunos, uma geração) (...) (LIBANEO, 1994
p.56).

Uma  forma  de  o  professor  qualificar  a  relação  professor-aluno  é  permitir

possibilidades  de  interação,  de  perspectivas  conteudistas  diferenciadas,  de
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interpelação de assuntos próprios aos temas, construindo assim um propósito de

caminhos frente a uma curiosidade ímpar. 

 Tiba, (1998, p.46) diz em relação a esta busca de meios e caminhos,

 Ao perceber  que  não  sabe,  o  ser  humano tem a tendência  natural  de
buscar  meios  de  aprender,  já  que  é  dotado  de  inteligência  e,  em
consequência, de curiosidade. Associando estes dois atributos, pode surgir
a  criatividade,  que  fornece  a  base  para  as  grandes  invenções  da
humanidade. O espírito aventureiro instiga às descobertas.

Portanto o diálogo se torna o elemento fundamental da aprendizagem, fato

que é reforçado por Haydt (1995, p.87), sobre a importância do estabelecimento do

diálogo:

Na relação professor-aluno, o diálogo é fundamental. A atitude dialógica no
processo  ensino-aprendizagem  é  aquela  que  parte  de  uma  questão
problematizada, para desencadear o diálogo, no qual o professor transmite
o  que  sabe,  aproveitando  os  conhecimentos  prévios  e  as  experiências,
anteriores  do  aluno.  Assim,  ambos  chegam a  uma  síntese  que  elucida,
explica ou resolve a situação-problema que desencadeou a discussão.

Assim é no âmbito da interlocução dos atores envolvidos no ato pedagógico

que o educador pode compreender a educação como ferramenta transformadora. 

Podemos  buscar  nas  palavras  de  Chauí  (1980,  p.39),  uma  compreensão

ampliada do exposto,

 Ao  professor  não  cabe  dizer  “faça  como  eu”,  mas:”  faça  comigo”.  O
professor de natação não pode ensinar o aluno a nadar na areia fazendo-o
imitar seus gestos, mas leva-o a lançar-se n’água em sua companhia para
que aprenda a nadar lutando contra as ondas, fazendo seu corpo coexistir
com o corpo ondulante que o acolhe e repele, revelando que o dialogo do
aluno não se trava com seu professor de natação, mas com a água.

3.2.5.3 - O saber e o aprender

Tem-se como base de complexidade a extensão das dimensões do saber e o

aprender, dentro do processo de aprendizagem.

Segundo Meirieu (2002, p.1-155) deve se assumir como pressupostos para a

aprendizagem que:

a) todos precisam e devem aprender. Devem ser educados, devem partilhar
a cultura do mundo;
b)  não  se  aprende  por  decisão  dos  outros:  é  preciso  que  as  pessoas
queiram aprender, possam aprender e o façam com prazer.
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Dentro deste paradigma se insere o aspecto cultural como importante nessa

relação afetiva própria do ensino/aprendizagem.

Atuam igualmente:

Inúmeras  outras  instâncias  culturais,  políticas  e  econômicas  de  uma
sociedade,  que  atuam  direta  ou  indiretamente  sobre  a  escola,  sobre  a
formação  e  atualização  de  professores  e  sobre  a  produção  de
conhecimentos na área específica e educacional. (LOPES, 1999, p. 3).

Assim o “saber docente”, ”deve configurar as relações dos professores com

os saberes que dominam como ferramentas junto aos seus alunos, sob uma nova

ótica, ou seja,  mediadas por e criadoras de saberes práticos, que passam a ser

considerados  fundamentais  para  a  configuração  da  identidade  e  competência

profissionais” (TARDIF, LESSARD e LAHAYE, 1991); (PERRENOUD, 1993, 1999);

(THERRIEN,  1996);  TARDIFF,  (1999);  MOREIRA,  LOPES  e  MACEDO,  (1998);

CUNHA (2014) ZABALZA (2010).

Batista (2008, p. 64), nos remete a reflexão sobre o modo de aprender:

Aprender extrapola a aquisição de um novo conhecimento e/ou habilidade
prático, passa-se a (des) e (re) construir conceitos, habilidades e atitudes
em direção de reestruturar de forma mais complexa,  a forma de pensar,
compreender e intervir no mundo.

Freire (1996, p. 83) aponta que:

A inquietação em torno do conteúdo do diálogo é a inquietação em torno do
conteúdo programático da educação. Para o educador-educando, dialógico,
problematizador, o, contudo programático da educação não é uma doação
ou  uma  imposição  –  um  conjunto  de  informes  a  ser  depositado  nos
educandos -, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao
povo daqueles elementos que este lhe entregou de forma desestruturada.

Na prática cotidiana, o processo ensino-aprendizagem, como nos diz  Freire

(1987: p.68) “não há saber maior ou menor, há saberes diferentes”, e neste sentido,

o processo de desconstruir e reconstruir será uma constante na vida do professor.

Tardif (1991), Lessard (1991) e Lahaye (1991) chamam a atenção para o fato

de que:

O saber docente é plural, estratégico e desvalorizado, constituindo-se em
um amálgama, mais ou menos coerente, de saberes oriundos da formação
profissional, dos saberes das disciplinas, dos currículos e da experiência.
Os  primeiros  têm sua  origem na  contribuição  que  as  ciências  humanas
oferecem à  educação  e  nos  saberes  pedagógicos  (concepções  sobre  a
prática educativa, arcabouço ideológico, algumas formas de saber-fazer e
algumas técnicas) (TARDIF, M., LESSARD, C. e LAHAYE, L. 1991, p. 219).
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Os saberes são comumente definidos como: saberes das disciplinas que são

aqueles  difundidos  e  selecionados  pela  instituição  universitária;  os  saberes

curriculares,  os  quais  a  instituição  escolar  apresenta  como  aqueles  a  serem

ensinados e os saberes da experiência são os constituídos no exercício da prática

cotidiana  da  profissão.  “São  saberes  que  brotam da  experiência  e  são  por  ela

validados. Incorporam-se à vivência individual e coletiva sob a forma de hábito e de

habilidades, de saber fazer e de saber ser.” (TARDIF, M., LESSARD, C. e LAHAYE,

L.1991, p. 220).

Esses saberes não provêm das instituições de formação ou dos currículos,
esses saberes não se encontram sistematizados no quadro de doutrinas ou
teorias: eles são saberes prático (e não da prática: eles não se aplicam à
prática  para  melhor  conhecê-la,  eles  se  integram  a  ela  e  são  partes
constituintes dela enquanto prática docente) [...]  são a cultura docente em
ação. (TARDIF, M., LESSARD, C. e LAHAYE, L. 1991, p. 228).

Tardiff (1999, p. 15) aprofunda a análise das características do saber docente,

apresentando  que  “os  saberes  utilizados  realmente  pelos  profissionais  em  seu

espaço de trabalho cotidiano para desempenhar todas as suas tarefas” avançam na

valorização do saber da experiência. 

E ainda, segundo o autor, os saberes profissionais, 

São saberes da ação, saberes do trabalho e no trabalho, o que os distingue
dos  saberes  universitário  –  científicos. São  temporais,  plurais  e
heterogêneos, personalizados e situados, carregando consigo as marcas do
seu objeto que é o ser humano (os alunos).

Assim  considerando  essa  perspectiva  esta  relação  se  torna  mais  ampla,

diversificada e aflorada, neste convívio de interculturalidade.

Como  nos  fala  Kastrup  (2005,  p.  1-287)  “ensinar  é,  em  grande  parte,

compartilhar experiências de problematização”.

Para Vernon (1997, p.11),”. a motivação é encarada como  uma espécie de

força interna que emerge,  regula e sustenta todas as nossas ações. Contudo, é

evidente que a motivação é uma experiência interna que não pode ser estudada

diretamente”. 

Segundo Meirieu, 

Se o papel do professor é fazer com que nasça o desejo de aprender, sua
tarefa é ‘criar o enigma’ ou, mais exatamente, fazer do saber um enigma:
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comentá-lo  ou  mostrá-lo  suficientemente  para  que  se  entreveja  seu
interesse e sua riqueza, mas calar-se a tempo para suscitar a vontade de
desvendá-lo. (MEIRIEU, 1998, p. 92)

Portanto  o  binômio  ensinar/aprender  é  uma  relação  de  parceria,  de

cumplicidade norteada por pressupostos claros que revelarão a densidade dessas

características por meio da qualidade do conhecimento construído. 

3.3 – EDUCAÇÃO MÉDICA

3.3.1 - Ensino médico e sua inserção na educação brasileira

A formação de médicos no Brasil, historicamente teve grandes impactos tanto

no desenvolvimento de suas práticas  como na sua teoria.  Evidentemente  outros

reflexos como nos planos social e político foram efetivos. Embora com influência de

toda filosofia, da ideologia e do campo ético, a área da saúde brasileira passou por

transformações de grande impacto, incluindo as científico-tecnológicas.

No período de 1808-1949, tivemos a chegada de D. João VI e a família real

em Salvador em 1808. No século XVIII existiam as boticas (farmácias) e hospitais

nos  colégios  da  Companhia  de  Jesus.  Naquela  época,  um  dos  países  que

contribuíam para adquirir o conhecimento era Portugal. 

A implementação da primeira escola de Medicina no Brasil, foi em Salvador

(1808), seguida do Rio de Janeiro (1809). E as práticas baseavam-se na observação

dos  sinais  e  sintomas  facilmente  reconhecíveis,  comparando  semelhanças  e

diferenças com o estado de saúde. 

Assim  a  consistência  fundamental  da  atuação  médica,  era  sem duvida  a

observação clínica e o exame físico, para todos os diagnósticos. Em 1832, a lei do

ensino médico foi assinada pela Regência Trina Permanente, esta mesma Regência

sancionou,  em 1834,  Resolução da Assembleia  Geral  Legislativa  autorizando as

Escolas de Medicina e os Cursos de Direito a conferir o grau de Doutor a todos os

seus egressos e formação médica era, até então, eminentemente teórica.

 No vintênio de 1870 e 1880 observou-se uma mudança na educação médica,

pois  havia  a necessidade de formar médicos com maiores habilidades e prática

clínica. Em 1884 os novos estatutos das faculdades de medicina foram elaborados
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com a participação dos professores e priorizavam mudanças no cenário do ensino

médico.

A formação de laboratórios de ensino e a inserção dos alunos nas práticas

mudaram o perfil  do médico egresso destas faculdades e sucessivamente foram

implementadas novas escolas médicas. 

O período de 1950-1980 foi marcado pela situação política e social, onde se

viu grandes transformações.  Nesse momento também se destacou a criação em

1956 da Comissão de Ensino Médico da AMB (Associação Médica Brasileira) com o

objetivo de avaliar de forma objetiva e pela primeira vez o ensino médico no Brasil.

Surgiram as  primeiras  faculdades  de  medicina  municipais  e  as  escolas  federais

iniciaram o processo de interiorização. 

No final  de 1967 o Brasil  possuía  46 faculdades de medicina,  localizadas

ainda, na grande maioria, nas capitais.

 O Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento– PIASS

(1976), a criação do Sistema Nacional de Previdência e Assistência Social - SIMPAS

(1977),  a  regulamentação  da  Residência  Médica  (1977),  a  criação  do  Instituto

Nacional  de  Assistência  Médica  (INAMPS)  e  a  Reunião  Mundial  de  20  escolas

médicas,  patrocinada  pela  OMS  (Organização  Mundial  da  saúde)  em  1979

(Ottawa/Canadá, 1979), pautaram as discussões nos eventos da ABEM (Associação

Brasileira de Educação Medica) e estreitaram a interface entre educação e saúde no

Brasil.

Em 1980 deu-se a 7ª Conferência Nacional  de Saúde e o lançamento do

PREVSAÚDE, nesse período a prática médica estava voltada para uma medicina

predominantemente curativa.

As  epidemias  de  doenças  como  AIDS  e  dengue  na  década  de  80

evidenciaram a inadequação dos cursos médicos tradicionais, que eram focados nas

patologias  tradicionalmente  tratadas  nos  hospitais  universitários,  e  que  em  sua

maioria, não refletiam a realidade do país. Com isso as discussões sobre ensino

médico começaram a tomar corpo. 

A partir  da Lei  8080/90 estavam previstos todas as condições para que o

ensino  da  medicina  no  Brasil  iniciasse  uma  nova  fase  de  integração  do  MS  –

Ministério da Saúde e do MEC, reivindicação antiga dos educadores.
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Conforme vemos no Quadro I  os modelos de atenção á saúde traduziu a

evolução no ensino médico até os dias de hoje.

Quadro I – Organização dos Modelos de Atenção à Saúde 
no Brasil de 1950 até 2000.

Modelo Sujeito Objeto
Meio de
Trabalho

Forma de
Organização

Médico-
assistencial 
hegemônico

Médico
Paramédico

Doença
Clínica
Processos 
cirúrgicos

Tecnologia Rede Hospitalar

Sanitarista
Sanitarista
Auxiliar de 
saúde

Modo de 
transmissão
Fator de risco

Tecnologia 
sanitária

Campanhas e 
programas

Vigilância da 
saúde

Promoção da
saúde

Equipe de 
saúde

Cidadãos

Modo de vida

Condições de 
vida e de 
trabalho

Tecnologia 
social

Políticas públicas
Ações setoriais
Intervenções 
específicas
Promoção
Prevenção
Recuperação

Fonte: CAMPOS, 2001; FERREIRA, 2004.

Desde a década de 1980, até os dias de hoje, Almeida (1999) analisa que:

As principais propostas de mudança na educação médica surgidas no início
dos  anos  90  (...)  vêm  sendo  desenvolvidas  com  graus  variados  de
participação por parcela das escolas médicas da América Latina, e são elas:
1. Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais de Saúde: União com
a Comunidade - UNI (Fundação KELLOGG); 2. Mudando a Educação e a
Prática  Médica:  Uma  Agenda  para  a  Ação  (OMS);  3.  Aprendizagem
Baseada  em  Problemas  em  Instituições  de  Ensino  Orientadas  para  a
Comunidade (NETWORK); 4. Gestão de Qualidade na Educação Médica
(OPS). Estas propostas vêm sendo desenvolvidas com graus variados de
participação por parcela das escolas médicas da América Latina (p. 4)

Em 1985 o  número de escolas  médicas chegou a  76,  sendo 46 públicas

(60,52%) e 30 privadas (39,48%).

Em 1996 foi promulgada a lei 9.394∕96, a nova LDB (Lei de Diretrizes Básicas para a

Educação).

 No  período  de  1996  até  os  dias  atuais,  evidenciam-se  características

preponderantes no processo de ensino-aprendizagem baseado na transmissão de

conhecimentos  e  do  uso  do  Hospital  como  espaço  de  aplicação  destes
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conhecimentos. Na década de 1990 a Comissão Interinstitucional de Avaliação do

Ensino Médico (CINAEM) ajudou para que fosse necessária uma ampla reforma nas

escolas de medicina do país.

Estas abrangeram mudanças nos currículos, dos espaços de prática e dos

métodos de ensino-aprendizagem. O Programa de Saúde da Família continua sendo

a  estratégia  utilizada,  lançado  em  1994,  ele  passou  por  fases  de  emergência

(1994/1995),  de  fusão  com  o  Programa  dos  Agentes  Comunitários  de  Saúde

(1995/1997),  de  expansão  (1998/2002)  e  de  consolidação  (2003/2010)  e,  hoje,

assumiu a função de estratégia.

Um elemento que incentivou mudança curricular nas Escolas Médicas foi o

Projeto  de  Incentivo  a  Mudanças  Curriculares  para  os  Cursos  de  Medicina

(PROMED), este foi uma cooperação técnica patrocinada pelo Ministério da Saúde

para as escolas de graduação em medicina que se dispusera a adotar processos de

mudança nos currículos de seus cursos, com enfoque nas necessidades de saúde

da população e do SUS. (Oliveira, Meireles, Cury e Alves, 2008).

Outros programas de formação de recursos humanos em saúde impactaram

de forma positiva a formação médica e entre eles destacamos o PRÓ-SAÚDE, PET-

SAÚDE, TELESSAÚDE e a Residência Multiprofissional em Saúde.

As Diretrizes Curriculares de Medicina implementadas em 2014 apontam para vários

aspectos importantes e relevantes, objetivando-se como promotor da saúde integral

do ser humano.

São neste contexto que se introduzem as principais variáveis na discussão da

formação médica brasileira, sendo necessária uma medicina que esteja dentro de

um processo, onde as novas tecnologias atuais sejam vistas como um complemento

no atendimento do usuário. 

Sobre a importância da formação do profissional em saúde Campos et al.

 (2001, p. 53-9) diz,

[...] assim, é extremamente necessário e oportuno um papel indutor do SUS,
em  suas  várias  instâncias,  para  estimular  as  mudanças  na  formação
profissional em saúde de acordo com seus interesses e necessidades. Isso
vai  possibilitar  que  se  dê  direcionalidade  ao  processo  de  mudança  das
escolas, facilitando que a formação profissional se aproxime do necessário
para uma assistência à saúde mais efetiva, equânime e de qualidade.
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3.3.2 – O Ensino Médico na tríplice fronteira

3.3.2.1  -  Características  dos  Sistemas  de  Saúde  que  compõem a  Tríplice
Fronteira

3.3.2.1.1- Paraguai

A situação de saúde no Paraguai é complexa e está inserida em um contexto,

onde o sistema é organizado por meio de contribuição dos trabalhadores para o

Ministério de Saúde Pública e Bem-Estar Social (MS) e como também através da

adoção  de  sistema  suplementar  denominado  medicina  pré-paga.  Não  existe  o

serviço público na assistência à saúde.

Segundo DULLAK (2011, p.2873), diz que: 

En Paraguay se está llevando a cabo una propuesta de reforma de la APS
que acompaña reformas política más amplias y busca ser una estrategia
que reduzca la inequidad y contempla la organización de los servicios, a
través de la conformación de las unidades de atención primaria de salud.

3.3.2.1.2 – Argentina

O  Sistema  de  saúde  Argentino  é  composto  pelos  setores  público,  de

seguridade social e privado. 

Moro et al (2015, p. 172) descreve que, 

El sector público está integrado por los ministerios nacional y provincial, y La
red de hospitales y centros de salud públicos que prestan atención gratuita a
toda persona que lo demande, fundamentalmente a personas sin seguridad
social y sin capacidad de pago. Se financia con recursos fiscales y recibe
pagos ocasionales de parte del sistema de seguridad social cuando atiende
a sus afiliados. El sector del seguro social obligatorio está organizado en
torno  a  las  Obras  Sociales  (OS),  financiadas  con  contribuciones  de  los
trabajadores  y  patronales  que  aseguran  y  prestan  servicios  a  los
trabajadores y sus familias. Los jubilados del sistema nacional de previsión y
sus familias cuentan con la  cobertura  del  Instituto  Nacional  de Servicios
Sociales  para  Jubilados  y  Pensionados/Programa  de  Asistencia  Médica
Integral (PAMI). El sector privado está conformado por profesionales de la
salud y establecimientos que atienden a demandantes individuales,  a los
beneficiarios  de  las  OS y  de los  seguros  privados.  Este  sector  también
incluye  entidades  de  seguro  voluntario  llamadas  Empresas  de  Medicina
Prepaga que son financiadas directamente por familias y/o las empresas. 

Na tríplice fronteira  é evidente o acesso de  estrangeiros e brasileiros não

residentes ao SUS nas cidades de fronteira com países do MERCOSUL. 

Neste sentido Giovanella, L. et al (2007, p. 256), salienta que: 
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Nas fronteiras do Paraná (com Argentina e Paraguai) e do Mato Grosso do
Sul com Paraguai, a demanda de brasileiros não residentes é mais intensa,
sendo frequente ou muito frequente em 80% a 90% dos municípios. Nestes
dois  últimos  segmentos,  municípios  brasileiros  fazem  fronteira  com
propriedades rurais, em território paraguaio, arrendadas ou pertencentes a
brasileiros (cultivo de soja e criação de gado), estimando-se em 350 mil os
brasileiros e descendentes residentes no Paraguai  (“brasiguaios”).  Esses
brasileiros moradores em terras paraguaias da faixa de fronteira procuram
com  frequência  pelos  serviços  de  saúde  dos  municípios  brasileiros,
informaram os secretários municipais de saúde.
Em 69% é exigido  documento  de  identidade  e em 49% dos municípios
comprovante  de  residência  e  documento  de  identidade.  Essas  barreiras
burocráticas dificultam o acesso de estrangeiros e brasileiros não residentes
ao SUS e os obrigam a recorrer a subterfúgios para acessar ao tratamento
necessitado,  como  a  apresentação  de  comprovante  de  residência  de
parentes ou amigos brasileiros.
Para  controlar  essas  estratégias  individuais  de  acesso,  em  algumas
localidades foi implantado um cartão municipal de saúde – de apresentação
obrigatória no ato da consulta.  O cartão é periodicamente atualizado em
visitas domiciliares dos agentes comunitários de saúde para comprovar a
presença do estrangeiro na residência.
Guardando alguma correspondência com a distribuição dos municípios ao
longo das fronteiras dos países, em sua maioria (54%) localizados na divisa
com a Argentina,  é esta  a nacionalidade dos estrangeiros atendidos em
maior proporção de municípios (43%), segue-se 36% dos municípios com
demanda predominante de paraguaios e 19% dos municípios com maior
procura por uruguaios.

E o motivo do acesso à atenção à saúde no SUS dá-se pela: ”proximidade

geográfica com o município (68%), a ausência ou insuficiência de serviços públicos

de saúde no país de origem (66%), a facilidade de ser atendida (60%), a urgência ou

gravidade  do  caso  (60%),  e,  a  qualidade  da  atenção  à  saúde  no  SUS (58%)”.

(GIOVANELLA, L. et all 2007, p. 259).

A busca pelo  sistema de saúde repercute  no  Brasil,  dado  que o  repasse

contabilizado  vem  exatamente  para  a  população  do  município.  Deste  modo

Giovanella, L. et all (2007, p. 263) nos indica que: 

Na fronteira com o Paraguai, secretários municipais de saúde apontaram a
necessidade de  acordos  para  contrapartidas  ou ressarcimento  financeiro
dado à percebida elevada demanda de população paraguaia no SUS. Na
fronteira  com  a  Argentina,  o  destaque  foi  para  calendário  único  de
imunizações e ações de vigilância epidemiológica. 

Portanto  novas  políticas  de  integração  desses  municípios  devem  ser

propostas. Segundo Giovanella, L. et all (2007, p. 264) relata que: 

Nesse  sentido,  as  iniciativas  locais  de  cooperação  entre  gestores
identificadas  na  pesquisa  podem  orientar  a  formulação  de  diretrizes
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específicas  para  situações  de  fronteira  que  possibilitem  a  melhoria  do
acesso, integral e humanitário às ações de saúde no MERCOSUL. Por outro
lado,  nos  processos  de  integração  é  necessário  criar  novas
institucionalidades e métodos de regulação supranacional, com participação
de  atores  sociais  capazes  de  gerar  consensos  e  dar  legitimidade  a
instrumentos  de  decisão  em  nível  regional  na  construção  da  cidadania
social, reduzindo desigualdades sociais e assimetrias entre países. 

3.3.2.2 - Características do Sistema Educativo na Tríplice Fronteira

A situação da educação nos três países tem particularidades importantes e

diferentes dentro do contexto geográfico. 

Segundo a UNICEF (2005, p. 54-55) em seu estudo sobre a educação nos

três países, informa que: 

Na Argentina, há uma preocupação com o acesso de crianças que vivem na
zona rural e a qualidade da escola em geral. O número de repetentes e de
evasão escolar também é considerado alto. Existe ainda a necessidade de
inclusão de crianças menores de cinco anos no sistema escolar No Brasil,
os indicadores apontam para problemas de evasão escolar, principalmente
no Ensino Médio e repetência nas primeiras séries do Ensino Fundamental.
Há, além disso, uma demanda da população local por uma maior inclusão
de  crianças  menores  de  cinco  anos  no  sistema  escolar  e  de  cursos
profissionalizantes  e  opções  de  lazer  para  adolescentes.  O  Paraguai
preocupa-se  com  a  baixa  porcentagem  de  adolescentes  com acesso  à
educação e altas taxas de analfabetismo.  

Para  além  dessas  facetas,  coexistem  normas  e  regulamentos  de  cada

Ministério de Educação desses Países. Portanto, deixa-se evidente a formação que

existem como obrigatório e muitas vezes dentro do seu contexto, inexiste. Assim

sendo, a UNICEF (2005, p.55), resgatou algumas informações importantes sobre o

Sistema Educativo na Argentina-Brasil- Paraguai, evidenciando que: 

Na Argentina o sistema educativo público é composto por: (a) Um nível pré-
escolar que abarca crianças de cinco a seis anos de idade, de frequência
obrigatória.  (b) Uma Educação Geral  Básica 1,  2 e 3 que forma o Nível
Básico  (do  primeiro  ao  nono  grau),  sendo  obrigatório,  gratuito  e  laico.
Abarca as crianças de seis a 14 anos de idade. (c) Um nível secundário ou
polimodal  que  oferece  diferentes  orientações:  humanísticas,  ciências
sociais, biológicas, etc. Abarca principalmente os adolescentes de 15 a 18
anos de idade. (d) Um nível não formal de educação de ofícios. (e) Um nível
terciário  que inclui  especializações técnicas  e  um nível  universitário  que
oferece carreiras de graduação e pós-graduação.
No Brasil, a educação escolar é composta por educação básica e educação
superior. A educação básica é dividida em três níveis: educação infantil (ou
pré-escola), ensino fundamental (que compreende da 1ª a 8ª série) e ensino
médio.  A  Lei  de  Diretrizes  e  Bases  da  Educação  estabelece  a
obrigatoriedade e gratuidade do ensino fundamental, com duração de nove
anos, para todas as crianças dos 6 aos 14 anos, inclusive para quem não
teve acesso na idade apropriada. A Constituição Federal de 1988 introduziu
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diversas mudanças legais, conferindo maior autonomia e descentralização
ao ensino.  Dentre essas,  foi  estabelecida uma ampliação do repasse de
recursos  da  união  para  estados  e  municípios.  No  que  se  refere  ao
financiamento do ensino, a Constituição determina que o governo federal
deva  aplicar,  no  mínimo,  18%  de  suas  receitas  em  impostos  e
transferências, com a manutenção e o desenvolvimento da educação como
um todo, enquanto os governos estaduais e municipais obrigam-se a aplicar
ao menos 25%.
No Paraguai, segundo a Constituição Nacional, no Paraguai, a Educação
Escolar Básica é gratuita e obrigatória. O sistema educativo está dividido em
três níveis de ensino. No primeiro nível se incluem a Educação Inicial (EI) e 
a Escolar Básica (EB). No segundo nível se incluiu a Educação Escolar Mé-
dia (EEM) e no terceiro nível a Educação Superior. A Educação Inicial abar-
ca de zero a cinco anos (zero-três anos, maternal; quatro anos, jardim; e
cinco anos, pré-escolar). A Educação Escolar Básica atende a crianças de
seis a 14 anos e inclui três ciclos: 1º ciclo, do primeiro ao terceiro grau; 2º ci-
clo, do quarto ao sexto grau e 3º ciclo, do sétimo ao nono grau. A Educação
Escolar Média abarca três anos (do primeiro ao terceiro ano). A Educação
Superior inclui a universitária e a não universitária.   

Assim algumas propostas se veem necessitarias para uma expansão que seja

ampla, adequada e coerente.  Segundo  Chiroleu, (2000, p. 3) o Sistema Educativo

Superior tiveram  que: 

La  última  década  propuestas  de  transformación  de  los  Sistemas  de
Educación Superior a través de diversas vías, incluyendo el estímulo a la
educacióon privada, la limitación del ingreso, especialmente a las facultades
de  Medicina,  la  exploración  de  vías  alternativas  de  financiamiento
atendiendo al  posible  retiro  del  Estado  de  sus  obligaciones  para  con  el
tercer nivel, etcétera. 

Com relação ao Sistema Educativo Superior do MERCOSUR, as característi-

cas se diferenciam conforme os países que a conformam, como diz Chiroleu, (2000,

p. 4):

Los  Sistemas  de  Educación  Superior  de  los  países  que  conforman  el
MERCOSUR han presentado  tendencias  en muchos casos  coincidentes,
pero  alcanzadas  en  distintos  momentos  históricos.  Esta  situación no  
obedece a las peculiaridades que en cada país fue adoptando su propia
evolución socioeconómica y,  por ende, de las universidades, que supuso
distintos ritmos de expansión y  de movilización de los diversos sectores
sociales y por consiguiente presiones de intensidad dispar para lograr una
expansión  de  las  oportunidades  en  educación  superior.  En  términos
generales  puede  considerarse  a  Argentina  y  Uruguay  países  que  al
experimentar  una modernización  social  temprana,  poseen una estructura
social  más permeable,  caracterizada por  altas tasas de imovilidad social
ascendente. Brasil y Paraguay por su parte, presentan mayores rigideces en
su tejido social, con posiciones sociales más cristalizadas y altas tasas de
inequidad social.
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E completa nos brindando uma conformação dentro do contexto da moderni-

dade:

Los países de la región deberán enfrentar con celeridad algunas cuestiones
nodales en materia  de educación superior  en general,  y  universitaria  en
particular. En primer término, cabe señalar la necesidad de la expansión y
democratización de los avances tecnológicos, no solo por la importancia que
estos tienen para mejorar la competitividad internacional de los países, sino 
porque el conocimiento en todas sus formas constituye, en la  época actual,
una herramienta indispensable en el desarrollo de los Estados.
Esto  hace necesario  ampliar,  al  máximo,  la base educativa de todos los
países  de  la  región,  expandiendo,  en  consecuencia,  todos  los  niveles,
incluso  el  superior.  Los  desafíos  planteados  por  el  siglo  XXI  requieren
recursos  humanos  altamente  calificados,  y  por  lo  tanto,  más  y  mejor
educación superior. (2000, p. 9)

Em se tratando ao Sistema Educativo da Tríplice Fronteira, temos que: 

Mais recentemente, por um lado, os latifúndios e o agronegócio assumem o
domínio da produção agrícola e, por outro, em função do êxodo rural e do
aumento  da  urbanização,  desenvolve-se  o  comércio,  com  um  lento
processo de industrialização. E, em decorrência disso, no final do século XX
e início do XXI,  ocorre uma rápida expansão do ensino superior privado
(ORSO, 2011, p. 232-233).

Temos  que  em  menos  de  uma  década,  algumas  Universidades  Privadas

foram se expandindo tanto em Foz do Iguaçu, Ciudad Del Este e Puerto Yguacu,

oferecendo  diversos  cursos  na  fronteira,  dentro  deles  o  Curso  de  Medicina,

oferecendo oportunidades a população em uma demanda que era necessária. 

Segundo Schwartzman e Schwartzman (2002, p. 7):

Esta relativa abertura à iniciativa privada, ocorrida nos primeiros anos do
século  XXI  foi  decorrente  do  tipo  de  avaliação  que  se  concentrava  em
“questões  de  natureza  material  (instalações,  número  de  livros,
computadores) e outras como o corpo docente e projeto pedagógico, que
eram analisados com base em promessas e intenções”.

Posto  estes  contextos,  algumas  mudanças  ocorrerão  na  região  com  a

instalação  na  cidade  de  Foz  do  Iguaçu,  da  Universidade  Federal  da  Integração

Latino-Americana  (UNILA)  e  da  Universidade  Tecnológica  Federal  do  Paraná

(UTFPR). E pode-se então, com o advindo destas, fortalecer a tríplice fronteira, tanto

no  acadêmico  como  no  econômico,  proporcionando  mudanças  significativas

importantes.

Considerando os vários aspectos em regiões fronteiriças que devem ser pro-

porcionados  para  a  implantação de  um curso  de  medicina,  segundo  Moro  et  al

(2015, p. 174), diz que:



46
 

Queda claro que la salud de la frontera representa además un desafío no
solamente  político-social,  como  también  académico,  involucrando  a  las
instituciones de educación superior en el contexto de integración enseñanza
y  servicio  y  en  el  caso  de  la  UNILA  de  manera  significativa  por  su
compromiso integrador regional.  En esta perspectiva, una universidad del
porte  de  la  UNILA,  en  una  región  trinacional,  carga  consigo  la
responsabilidad  de  observar,  comprender,  interpretar  e  intervenir  sobre
formas de hacer y tener salud, en un escenario multicultural de sistemas de
salud y cura, enfrentando los desafíos colocados por saberes y prácticas
latinoamericanas,  que  todavía  son  orientados  más  fuertemente  por  el
tratamiento de las enfermedades y la prevención, que por la comunicación,
educación y promoción de la salud. Creemos que los cursos del área de
salud, con una formación más orientada para la Salud integral, la promoción
de  la  salud,  y  el  avance  del  conocimiento  científico  biotecnológico,
marcadas  por  la  preocupación  con  la  multiculturalidad,  bilingüismo  e
interdisciplinaridad tanto en la enseñanza, como en la investigación y en el
relacionamiento con el entorno social de la Región,  tienen el potencial de
convertirse en los verdaderos transformadores de los sistemas de salud de
los países de la América Latina.
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4- MÉTODOS

4.1 - Delineamentos da Pesquisa

Trata-se  de  uma  abordagem  quali-quantitativa  de  caráter  exploratório-

descritivo com uso de entrevista semi-estruturada e instrumento atitudinal do tipo

Likert.

De acordo com Minayo (1993 e 2006), Godoy (1999) e Landim et al (2006), as

abordagens qualitativa e quantitativa não se opõem, se completam para explicar a

multicausalidade dos problemas e buscam as respostas que a sociedade exige.

Esses  métodos  se  completam,  a  partir  da  premissa  de  que  podemos

considerar que os fatos conhecidos a partir da subjetividade humana (abordagem

qualitativa)  podem  não  dispensar  uma  representação  matemática,  assim  como

sofisticados recursos matemáticos (abordagem quantitativa) podem ser totalmente

improdutivos  se,  fatos  relevantes  da  problemática  advindos  da  imersão  dos

significados, permanecem desconhecidos. (MINAYO, 1993, 2006)

Segundo Gil (2002) e Thomas (2007) na pesquisa descritiva realizam-se  ”o

estudo,  a  análise,  o  registro  e a interpretação dos fatos do mundo físico sem a

interferência  do  pesquisador.  A  finalidade  é  observar,  registrar  e  analisar  os

fenômenos ou sistemas técnicos, sem, contudo, entrar no mérito dos conteúdos”.

Já a exploratória é realizada sobre problema ou questão de pesquisa quando

há  pouco  ou  nenhum  estudo  anterior,  permite  uma  maior  familiaridade  entre  o

pesquisador e o que está sendo investigado. “A pesquisa exploratória, que pode ser

realizada  através  de  diversas  técnicas,  geralmente  com  uma  pequena  amostra,

permite  ao  pesquisador  definir  o  seu  problema  de  pesquisa  e  formular  a  sua

hipótese  com mais  precisão,  ela  também lhe  permite  escolher  as  técnicas  mais

adequadas para suas pesquisas e decidir sobre as questões que mais necessitam

de  atenção  e  investigação  detalhada,  e  pode  alertá-lo  devido  a  potenciais

dificuldades, as sensibilidades e as áreas de resistência”. (SAMPIERI, 2013).

4.2.  Contexto da Pesquisa

A  pesquisa  foi  realizada  na  Universidade  Federal  de  Integração  Latino



48
 

Americana  –  UNILA.  A mesma  se  situa  na  cidade  de  Foz  de  Iguaçu  que  está

localizada no Oeste do Estado do Paraná, em uma área de tríplice fronteira (Brasil-

Paraguai-  Argentina),  onde  o  comércio,  o  turismo  e  o  livre  acesso,  são  suas

características fundamentais. 

Dentro  deste  contexto,  o  serviço  de  saúde  do  município,  conta  com  33

Unidades  Básicas  da  Saúde  da  Família,  Serviços  de  Urgência  e  Emergência  –

SAMU e SIATE e Hospitais públicos e particulares. 

É importante ressaltar, a implementação do Sistema integrado de Saúde de

cidades de Fronteira (SIS-Fronteira), que é um projeto de integração de ações e

serviços de saúde nas regiões fronteiriças do Brasil. Este projeto teve como ápice

sua institucionalidade em julho de 2005 pela Portaria GM 1.120, o SIS fronteiras,

onde em novembro de 2005 na cidade de Uruguaiana-RS, teve seu lançamento e

primeira  atuação.  Este  projeto  em  meio  a  muitas  interrogativas  a  respeito  dos

serviços  de  saúde  das  regiões  fronteiriças  do  Brasil  tende  a  contribuir  para  o

fortalecimento dos sistemas locais de saúde dos municípios fronteiriços, e é também

muito importante  como estratégia  para  a  integração entre os países da América

Latina.  Tem  como  objetivo  principal  a  contribuição  para  o  fortalecimento  e  a

organização dos sistemas locais de saúde dos municípios fronteiriços.

Portanto,  as  fronteiras,  devem ser  vistas  em sua totalidade dentro  de  um

espaço territorial, onde circula várias pessoas de nacionalidades diferentes. 

A linha ou zona de fronteira assinala um “espaço de interação, uma paisagem

específica,  com  espaço  social  transitivo,  composto  por  diferenças  oriundas  da

presença  do  limite  internacional,  e  por  fluxos  e  interações  transfronteiriças,  cuja

territorialização mais evoluída é a das cidades gêmeas” (BRASIL, 2005, p. 21).

Segundo  Nogueira  (2014,  p.  257)  relata  em  sua  pesquisa  que  a

implementação do SIS fronteira, tem desafios a considerar, como que: 

Há o reconhecimento da importância do SIS Fronteiras para os municípios,
visto que a exigência de ações cooperativas é uma constante. O fato de
qualquer iniciativa ficar subordinada ao governo federal visto ser área de
fronteira, é um empecilho, levando a iniciativas nem sempre ao amparo da
lei.
Observou-se que os recursos do SIS Fronteiras foram utilizados em uma
série  de  programas  e  serviços,  atendendo  às  necessidades  do  sistema
municipal  de  saúde.  A  abertura  para  atendimento  aos  estrangeiros
permanece a critério do gestor, mantendo-se a limitação do direito à saúde
na  maior  parte  dos  municípios.  (....)  As  informações  dos  gestores  e
profissionais  estrangeiros  a  respeito  do  SIS  Fronteiras  confirmam  a
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distância entre o pretendido e o alcançado em termos de operacionalização.

4.3.  População de estudo

A população de estudo foi composta por 7 docentes que corresponderam a

43,75% do corpo docente (16) e 111 discentes matriculados no primeiro e segundo

ano do Curso de Medicina, totalizando 118 respondentes.

Na primeira fase da pesquisa foi aplicado um instrumento atitudinal do tipo

Likert para os 118 participantes.

Foram  considerados  os  seguintes  eixos  de  análise:  sexo;  faixa  etária;

nacionalidade; categoria profissional; domínio de idiomas, tempo de docência, tempo

de profissão; titulação; regime de trabalho. Os grupos para cada eixo citado estão

apresentados na tabela 1. 
, 
Tabela  I:  Resultado  da  distribuição da  população de  acordo  com eixos  de

análise da dissertação “A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da

formação médica: Análise de uma experiência“, Foz do Iguaçu, 2016.

Eixos Opções de respostas

Categoria
profissional

Docente 7

Discente do 1º ano 60

Discente do 2º ano 51

Faixa etária

= ou > que 17 e menor que 22 anos 81

= ou > que 22 e menor que 27 anos 24

= ou >que 28 e menor que 32 anos 4

= ou > que 33 e menor que 37 anos 3

37 anos ou mais 6

Sexo
Feminino 56

Masculino 62

Nacionalidade

Brasileiro 70

Paraguaio 40

Argentino 2

Uruguaio 4

Outro país 2
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Domínio de
idiomas*

Espanhol 78

Português 110

Inglês 46

Guarani 34

Alemão 1

Tempo de
docência**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 5

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 2

Tempo de
profissão**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 4

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 3

Titulação**

Mestrado 3

Doutorado 2

Pós-doutorado 2

Regime de
trabalho**

20 horas 0

40 horas 4

40 horas com dedicação exclusiva 3

*Foi considerada uma incidência para cada vez que um respondente se

declarou  dominante  do  idioma;  um  respondente  pode  ter  declarado

dominância  sobre mais  de um idioma;  **Os eixos marcados são aplicáveis

apenas para a população de professores.

Na segunda  fase  foi  realizada  uma entrevista semiestruturada  junto  a  11

(onze) docentes.  Para preservar o anonimato, todos os docentes participantes da

pesquisa foram identificados pela letra (P). 

Na entrevista, portanto, identificamos os eixos analisados:  que os docentes

dessa pesquisa estão na faixa de 29 a 60 anos, referente ao ano de atuação no

Curso de Medicina entre 2014 a 2016, todos os entrevistados são de nacionalidade

brasileira, o tempo de docência revelou que 9 entrevistados estavam na faixa de:

entre  3 a  7  anos,  sendo 2 entrevistados com  mais  que 12 anos  e  tempo de

profissão variou entre 3 a mais de 12 anos,
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Foram considerados os  seguintes  critérios  de  inclusão tanto  para  o  Likert

como para a entrevista:

 Ser docente e discente no Curso de Medicina da UNILA;

 Aceitação e preenchimento do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido

(APÊNDICE A);

 Concordância  em  responder  adequadamente  o  instrumento  Likert  e  a

entrevista semi estruturada.

4.4 Procedimentos de Coleta de Dados

Após  autorização  emitida  pela  Coordenação  do  Curso  de  Medicina  da

instituição, e pelo consentimento formalizado pelos participantes da pesquisa após

assinatura do TCLE.

Alguns  documentos  que  propulsionaram  uma  visão  mais  ampla  das

normativas vigentes em uma formação Médica e que guiaram esta pesquisa:

 Diretrizes  Curriculares  Nacionais  (DCN)  para  o  Curso  de  Graduação  de

Medicina;

 Projeto Político Pedagógico do Curso de Medicina;

A pesquisa foi composta pelos seguintes instrumentos quali-quantitativos: 

4.4.1 Escala Atitudinal do Tipo Likert

A escala de Likert foi desenvolvida por Rensis Likert, em 1932, inicialmente

destinada à avaliação dos níveis de satisfação de consumidores de bens e serviços,

averiguando uma relação entre as opiniões expressas e a compra. Posteriormente,

”começou  a  ser  aplicada  às  demais  área  do  conhecimento,  considerando-se  as

influências  exercidas pelas condições sociais  sobre  a  avaliação da opinião e da

satisfação” (BRANDALISE, 2005; FERREIRA 2004, 2012; 2013; 2014).

Segundo  Ferreira  (2004,  2012,  2013)  este  instrumento  constitui-se  ”numa

escala de percepção que busca verificar o nível de concordância do indivíduo com

assertivas positivas ou negativas sobre o objeto da pesquisa”.
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Para a adequada construção do instrumento atitudinal do tipo Likert, deve-se

proceder à validação de conteúdo que consiste em:

 Construção de dimensões à luz dos objetivos estipulados na pesquisa;

 Construção  de  asserções  positivas  ou  negativas  com  uso  de  fraseologia

clara,  objetiva  e  pertinente  à  população  dos  respondentes  para  cada

dimensão;

 Randomização das asserções;

 Atribuição  de  pontuação  com  a  oferta  de  quatro  opções  de  resposta;

concordo plenamente, inclinado à concordância, inclinado à discordância e

discordo plenamente. O uso de opções pares de resposta evita a tendência

centrante (OLIVEIRA, 2001);

 Aplicação de pré-teste junto a pares.

Em  consonância  com  os  objetivos  da  pesquisa  e  do  referencial  teórico

adotado,  foram  estabelecidos  os  aspectos  relevantes  para  a  construção  das

seguintes dimensões:

Dimensão 1- O curso de Medicina da Unila e a DCN e PPC

Está dimensão busca o conhecimento do corpo docente e dos discentes sobre as 

DCN e PPC, na constituição do Curso de Medicina da Unila, procurando evidenciar 

os desafios que a caracteriza.

Dimensão 2 - Ensino Médico e a Multiculturalidade

Está dimensão busca verificar as dificuldades e os desafios de um ensino médico 

permeado pelos aspectos que constituem a Multiculturalidade.

Dimensão 3 - Ensino Médico e o Bilinguismo

Está dimensão busca verificar as dificuldades e os desafios de um ensino médico 

permeado pelos aspectos que constituem o Bilinguismo.

Dimensão 4 - Implantação de um Curso Médico em uma zona de Fronteira

Está dimensão busca verificar as contribuições do Curso Médico, no contexto social 
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da tríplice fronteira e também verificar a viabilidade desta formação dentro do cená-

rio da América do Sul e Latina. Contribuindo para a qualificação do cuidado nos ce-

nários de formação, e para uma formação com autonomia.

Para  cada  dimensão  foram  elaboradas  de  5  a  6  asserções  buscando

identificar a percepção dos respondentes sobre o objeto pesquisado. As mesmas

foram randomizadas.  .

A delimitação de cada pontuação foi  definida  ”de acordo com o conteúdo

específico das várias dimensões e suas respectivas asserções, tendo sempre como

suporte  os  fundamentos  teórico-metodológicos  de  sustentação  da  pesquisa  em

questão; neste sentido duas escalas foram adotadas: 1∕2/3/4 e 4/3/2/1 ”(FERREIRA,

2004; 2013; MORAES, 2012).

Tomando por base que as pontuações das assertivas que compuseram as

respectivas dimensões, que variaram de 1 a 4 pontos, os resultados das médias

foram agrupados, conforme orientam Bruno (1999) e Ferreira (2004, 2012, 2013):

 De 1,00 a 1,99: Percepção ruim com a necessidade de medidas urgentes de

correção;

 De 2,00 a 2,99: Percepção intermediaria com a necessidade de medidas de

médio prazo para a correção,

 De 3,00 a 4,00: Percepção boa demandando medidas de acompanhamento.

4.4.2- Entrevista semi-estruturada

 A análise dos dados coletados com o instrumento atitudinal Likert serviu de

base para construção das questões da entrevista, que posteriormente foi aplicada

aos docentes participantes da segunda etapa da pesquisa. 

A entrevista é a estratégia mais utilizada no processo de trabalho de campo.

”É acima de tudo, uma conversa a dois, ou entre vários interlocutores. Tem o objetivo

de construir informações para um objeto de pesquisa” (MINAYO, 2013).

Para  essa  etapa,  adotamos  a  análise  de  conteúdo  proposta  por  Bardin.

Segundo a autora,  “é uma técnica de pesquisa voltada para a descrição objetiva,
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sistemática  e  quantitativa  do  conteúdo  manifesto  da  comunicação  “(BARDIN,

2011)”“.

As entrevistas foram pré-agendadas,  e  aconteceram nas dependências da

UNILA, em local calmo e livre de interrupções. 

As entrevistas constaram das seguintes perguntas:

1. Qual a sua percepção sobre a formação Médica desenvolvida no Curso de

Medicina  da  UNILA,  frente  as:  Diretrizes  Curriculares  Nacionais-  DCN  e

Projeto Político Pedagógico- PPP Institucional?

2. Como  você  vê  a  questão  da  multiculturalidade  na  Formação  Médica
desenvolvida no Curso de Medicina da UNILA?

3. Como você avalia o uso de mais de uma língua (bilinguismo), no processo de
Formação Médica desenvolvida no Curso de Medicina da UNILA?

4. Como você avalia o processo de Formação Médica desenvolvida no Curso de

Medicina da UNILA em um contexto de Tríplice Fronteira?( Apêndice E)

As mesmas  foram gravadas  em áudio,  e  posteriormente  transcritas  para

análise. Cada entrevista teve, em média 35 minutos de duração.

4.5. Procedimentos de Análise de Dados

4.5.1 - Análise dos dados obtidos com o Instrumento Atitudinal do Tipo Likert 

Com relação ao instrumento atitudinal do tipo Likert este foi validado em seu

conteúdo, Bruno (1999) e Ferreira (2004) e após aplicação validada estatisticamente

quanto a sua dispersão e confiabilidade do instrumento.

4.5.2 - Análise das Entrevistas

As entrevistas foram analisadas por meio da técnica de análise de conteúdo.

(BARDIN, 2011; FRANCO, 2012).

Para a análise das entrevistas, foram realizadas as seguintes etapas:

 A etapa de pré-análise que inclui a leitura flutuante das entrevistas transcritas,

que  consiste  em  estabelecer  contatos  com  os  documentos  a  serem

analisados e conhecer os textos e mensagens neles contidas, deixando-se

invadir por impressões, representações, emoções e expectativas (FRANCO,

2012).
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 Após leitura dos discursos, foram identificadas as unidades de contexto (UC).

Das UC emergiram as unidades de registro (UR), que nessa modalidade de

análise de conteúdo, são constituídas por temas.

 Definido as unidades de análise (UC e UR), realizou-se a categorização, que

implica  classificação,  diferenciação  e  reagrupamento  de  elementos

semânticos  do  texto.  Tem  por  objetivo  fornecer,  por  condensação,  uma

simplificada dos dados brutos (BARDIN, 2011).

4.5.3 - Considerações éticas

Este projeto de pesquisa foi  submetido à Comissão Nacional  de Ética em

Pesquisa (CONEP) ligada ao Conselho Nacional de Saúde (CNS) do Ministério de

saúde do Brasil e seguirá todas as recomendações relativas a estudos com uso de

bancos secundários e inquéritos populacionais, assegurando a confidencialidade de

todas as informações de cunho pessoal dos entrevistados pelos acadêmicos.

A pesquisa somente  teve início  após aprovação pelo Comitê  de  Ética  em

Pesquisa  da  Universidade  Federal  de  São  Paulo,  sob  CAAE  número

43331215.0.0000.5505 conforme consta no Parecer Consubstanciado do CEP no

1.192.340 (ANEXO B).
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5 - RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 – Instrumentos Atitudinal do tipo LIKERT

O  instrumento  atitudinal  foi  aplicado  em  uma  população  de  118  pessoas

sendo 111 discentes divididos em primeiro e segundo ano, e 7 docentes consistindo

de 22 asserções, randomizadas por quatro dimensões: 

 Curso de Medicina da Unila e a DCN e o PPC;
 Ensino Médico e a Multiculturalidade; 
 Ensino Médico e o Bilinguismo; 
 Implantação de um curso médico em uma zona de fronteira.

Foram  considerados  os  seguintes  eixos  de  análise:  sexo;  faixa  etária;

nacionalidade; categoria profissional; domínio de idiomas, tempo de docência, tempo

de profissão; titulação; regime de trabalho. Os grupos para cada eixo citado estão

apresentados na tabela 1. 
, 
Tabela I: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos de análise da

dissertação “A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação

médica: Análise de uma experiência“, Foz do Iguaçu, 2016.

Eixos Opções de respostas

Categoria
profissional

Docente 7

Discente do 1º ano 60

Discente do 2º ano 51

Faixa etária

= ou > que 17 e menor que 22 anos 81

= ou > que 22 e menor que 27 anos 24

= ou >que 28 e menor que 32 anos 4

= ou > que 33 e menor que 37 anos 3

37 anos ou mais 6

Sexo
Feminino 56

Masculino 62

Nacionalidade Brasileiro 70

Paraguaio 40

Argentino 2
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Uruguaio 4

Outro país 2

Domínio de
idiomas*

Espanhol 78

Português 110

Inglês 46

Guarani 34

Alemão 1

Tempo de
docência**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 5

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 2

Tempo de
profissão**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 4

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 3

Titulação**

Mestrado 3

Doutorado 2

Pós-doutorado 2

Regime de
trabalho**

20 horas 0

40 horas 4

40 horas com dedicação exclusiva 3

*Foi  considerada  uma  incidência  para  cada  vez  que  um  respondente  se

declarou  dominante  do  idioma;  um  respondente  pode  ter  declarado  dominância

sobre  mais  de  um  idioma;  **Os  eixos  marcados  são  aplicáveis  apenas  para  a

população de professores.

O  instrumento  foi  validado  quanto  ao  seu  conteúdo  e  estatisticamente

(FERREIRA,  2004;  2012;  2013;  2012).  Com relação  à  validação  de  conteúdo  o

processo consistiu na observância da fraseologia empregada quanto à clareza e

objetividade.  Foram construídas quatro  dimensões à  luz  dos objetivos  propostos

para a pesquisa e para cada uma delas um número de asserções que receberam

uma pontuação numa escala de 1 a 4 ou 4 a 1.

Foram propostas quatro opções de respostas, a saber:

 Concordo Plenamente (CP)
 Inclinado a Concordar (IC)
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 Inclinado a Discordar (ID)
 Discordo Plenamente (DP) 

Esta pontuação nos permitiu 3 intervalos de interpretação, a saber:

 De 1 a 1,99 pontos – indica percepção ruim sobre o objeto pesquisado;
 De 2 a 2,99 pontos – indica percepção moderada sobre o objeto pesquisado;
 De 3 a 4 pontos – indica boa percepção sobre o objeto pesquisado.

A seguir o instrumento foi randomizado e anexado ao mesmo uma folha com

instruções de preenchimento; foi realizado então um pré-teste e após a inclusão das

sugestões recebidas, este foi aplicado à população pesquisada.

Após aplicação o referido instrumento foi validado estatisticamente quanto a

sua dispersão e confiabilidade. 

A literatura  (FERREIRA,  2004,  BRUNO,  1999,  RITZ,  2000,  BRANDALISE,

2005) recomenda que na validação estatística quanto à dispersão sejam acatadas

perdas de até 40% do total de asserções.  

Nesta  pesquisa  tivemos  uma  perda  de  31,82%  o  que  correspondeu  a

eliminação de sete das vinte e duas asserções que compuseram o instrumento. Isto

denota a boa qualidade da validação de conteúdo realizada. 

A seguir procedeu-se a validação quanto à confiabilidade por meio do teste de

Alfa  de  Cronbach  com  o  resultado  de  0,  736  o  que  dá  solidez  estatística  aos

resultados encontrados. O comportamento dos resultados das dimensões através do

teste de ANOVA com medidas repetidas, que apresentou os seguintes resultados: a

dimensão 1 é diferente da dimensão 2 e 4 e que as dimensões 2 e 3 são diferentes

da dimensão 4, respectivamente. Além disso, a dimensão 1 tem maior média e a

dimensão  4  menor.  No  entanto,  as  médias  das  dimensões  2  e  3  podem  ser

consideradas iguais, sendo ambas intermediárias em relação às demais.

É  fundamental  destacar  que  sete  asserções  foram  “excluídas

estatisticamente”  por  se  tratarem  de  consensos  estruturantes  curriculares  e

obviamente não geraram uma dispersão adequada. 

Contudo do ponto de vista qualitativo, tais resultados são muito importantes,

pois, revelam consensos estruturantes curriculares propostos para este novo Curso

de Medicina. 

Portanto estas asserções serão consideradas para o processo de avaliação
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dos resultados obtidos.

Na Tabela II vemos as dimensões e suas respectivas asserções e médias

Tabela  II:  Apresentação  das  dimensões  com  suas  asserções  validadas  e  suas

médias finais para as asserções validadas, da dissertação “A Multiculturalidade e

o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise de uma experiência”,

Foz do Iguaçu, 2016.

Dimensões Assertivas
Assertivas
validadas

Médias

Dimensão 01: Curso de Medicina da 
Unila e a DCN e o PPC

1, 5, 9, 13, 17,
21,22

13, 17,21 3,26

Dimensão 02: Ensino Médico e a 
Multiculturalidade

2, 6, 10, 14,18 10, 14,18 2,70

Dimensão 03: Ensino Médico e o 
Bilinguismo

3, 7, 11, 15,19
3, 7, 11,
15,19

2,57

Dimensão 04: Implantação de um curso
médico em uma zona de fronteira

4, 8, 12, 16,20 4, 12, 16,20 2,41

No Gráfico  I  encontram-se as  asserções não validadas estatisticamente  e

suas respectivas médias.

Passaremos  a  análise  dos  resultados  obtidos  avaliando  o  Perfil  Geral

Atitudinal por Dimensão conforme nos mostra o Gráfico II.

Conforme podemos observar  a  dimensão 1 encontra-se  em uma zona de

conforto,  evidenciando  um  resultado  muito  positivo.  Já  as  dimensões  2,  3  e  4

encontram-se em uma zona de atenção com aspectos a serem melhorados exigindo

a tomada de medidas a curto/médio prazo.

Passaremos agora a análise de cada dimensão e suas respectivas asserções.

O Gráfico III nos mostra as médias das asserções que compuseram a Dimensão 1

intitulada “Curso de Medicina da UNILA e a DCN e o PPC” que teve 3,26 pontos.

As asserções 1, 5 e 9 não validadas por consenso, traduziram uma percepção

muita  assertiva  entre  os  atores  envolvidos  quanto  ao  papel  do  Projeto  Político

Pedagógico  –  PPC  do  Curso  de  Medicina,  sua  sintonia  com  as  Diretrizes

Curriculares Nacionais – DCN que juntos irão desenhar o perfil deste futuro egresso.

Para todas essas asserções foram atribuídos 4 pontos para a concordância plena-

CP e nas três os respondentes postaram-se inclinados a concordar.

Assim respectivamente foi sustentado que “O corpo docente e discente bem
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como  os  gestores  da  Instituição  de  Ensino  Superior  -  IES  devem  fazer  parte

elaboração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  -  PPC  do  Curso  de  Medicina  da

UNILA”; “O PPC deve ser o norteador do currículo do Curso de Medicina da UNILA”

e “O perfil do egresso do Curso de Medicina da UNILA deve estar contido no PPC,

norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN vigentes”.

GRÁFICO I: Valores das médias das asserções não validadas na primeira

administração, da dissertação “A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto

da formação médica: Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

GRÁFICO II: Perfil Geral Atitudinal por Dimensão da dissertação “A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.
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Como podemos notar os princípios contidos no PPC bem como nas DCN são

reconhecidos  pelos  respondentes  como  aspectos  presentes  no  processo  de

formação médica da Instituição. Dentre as asserções validadas a A13 sustentou que

“O Curso de Medicina da UNILA tem eixos formativos que se enquadram dentro do

proposto  pela  DCN:  formação  generalista,  humanista,  crítica  e  reflexiva”  com 4

pontos para CP e estes se mostraram inclinados a concordar.

Estes  perfis  são  apontados  pelo  PPC  (2015,  p.  50-51)  encontram-se

referenciados nos objetivos previstos nas Diretrizes Curriculares reformuladas para o

curso de Medicina, 

O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, reflexiva e
ética,  com  capacidade  para  atuar  nos  diferentes  níveis  de  atenção  do
processo saúde doença, com ações de promoção, prevenção, recuperação
e  reabilitação  da  saúde,  nos  âmbitos  individual  e  coletivo,  com
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responsabilidade social  e compromisso com a defesa da cidadania e da
dignidade humana, objetivando-se como promotor da saúde integral do ser
humano. 

Já  a  asserção  A17  abordou  a  questão  da  bibliografia  ofertada  em vários

idiomas afirmando que “O currículo do Curso de Medicina da UNILA usa bibliografia

em vários idiomas” com 4 pontos para a CP e os respondentes postaram inclinados

à  discordância,  evidenciando  que  alguns  aspectos  de  infraestrutura  como  a

disponibilidade de um acervo bibliográfico adequado, para uma região de fronteira

com  alunos  oriundos  de  outros  países,  não  está  acontecendo  a  contento.  Vale

ressaltar que o Curso de Medicina da UNILA tem em seu regimento uma oferta de

50% para alunos de outros países, o que implica minimamente numa bibliografia

bilíngue. Portanto a adoção da língua espanhola é neste contexto um aspecto de

muita centralidade e sua inobservância pode comprometer em muito a qualidade do

processo ensino/aprendizagem. 

Na asserção A21 defendeu que  “O Curso de Medicina da UNILA adota no

seu  processo  de  ensino/aprendizagem  as  Metodologias  Ativas” também  com  4

pontos para a CP, obtendo a inclinação a concordância o que evidencia a presença

de metodologias ativas, no processo de ensino aprendizagem aspecto importante

para a formação médica na atualidade. 

Na  asserção  A22  defendeu  que  “Uma  concepção  curricular  baseada  em

eixos formativos proporciona uma formação interdisciplinar mais efetiva.” também

com 4 pontos para a CP, obtendo a inclinação à concordância o que evidencia a

presença  de  interdisciplinaridade  no  processo  de  ensino  aprendizagem  aspecto

importante para a formação médica na atualidade. 

GRÁFICO III: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 1, “Curso de Medicina da UNILA a DCN e o PPC”, Foz do Iguaçu,

2016.
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As asserções A2 e A6 sustentaram respectivamente, com 4 pontos para a CP

que “A convivência entre várias culturas visa resistir à ideia de que “uma cultura vale

mais que outra” e “A multiculturalidade é um fator de enriquecimento e abertura de

novas e diversas possibilidades no processo de ensino/aprendizagem na formação

médica” e  em  ambos  os  casos  os  respondentes  mostram-se  inclinados  á

concordância. 
Em seu PPC (2015, p. 32-33) o Curso de Medicina reitera a perspectiva de

aprendizagem colaborativa/significativa em seu processo de formação,

Aprendizagem  colaborativa/interativa  e  significativa:  Práticas
colaborativas/interativas proporcionam aprendizagens diversas e promovem
um maior fluxo de troca de informações. A troca e a partilha de experiências
faz aumentar de forma significativa a quantidade de soluções e ideias, como
a qualidade das atividades realizadas. 

Freire (1996) aponta que o educando deve primeiro descobrir-se como um

construtor  desse mundo em constante metamorfose,  saber  relacionar  o  real  e  o

virtual, pois a cultura precisa ser redescoberta e reinventada, numa ação dialógica e

interativa.  Portanto,  a  aprendizagem  deve  ser  significativa,  desafiadora,

problematizadora e instigante,  a  ponto de mobilizar  o  aluno e o grupo a  buscar
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soluções  possíveis  de  serem  discutidas  e  concretizadas  à  luz  de  referenciais

teóricos e práticos.
As  asserções  A10  e  A18  receberam  também  4  pontos  para  a  CP  e  os

respondentes mostram-se inclinados a discordar. 
Afirmou-se  que: A-10 “O corpo  docente  do  Curso de Medicina  da  UNILA

utiliza casos reais, de várias culturas para exemplificar situações de saúde durante o

processo de ensino/aprendizagem. 
Na asserção  A18 foi  dito que  “O corpo docente do Curso de Medicina da

UNILA considera para a formação médica, os perfis epidemiológicos dos países de

origem dos discentes.”.
Consideramos  de  extrema  importância  observar  que  a  construção  e  a

implantação  de  um  currículo  médico  que  abranja  uma  perspectiva  multicultural

demandam aspectos como os apontados nas referidas asserções.
Desta  forma  é  necessária  à  consideração  dos  perfis  epidemiológicos  dos

países fronteiriços por meio de estudos de casos reais é de grande centralidade

para o desenvolvimento de um cuidar, de uma assistência de fato, integral e neste

caso multicultural.
Contudo esse aspecto não é trivial e encerra, especialmente em relação ao

Paraguai e a Argentina, uma enorme diferença, pois, os sistemas de saúde detêm

concepções muito distintas.  

GRÁFICO IV: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 2, “Ensino Médico e a Multiculturalidade”, Foz do Iguaçu, 2016.
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O Gráfico IV Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 2, “Ensino Médico e a Multiculturalidade, nos mostra o comportamento

da dimensão D-2 junto aos respondentes”.

As asserções que compuseram essa dimensão revelam a grande dificuldade

de  formação  numa  perspectiva  multicultural  e  em  especial  na  medicina.  Duas

asserções  foram  descartadas  por  consenso  positivo,  que  entendemos,  apontam

para uma assertividade conceitual no campo da multiculturalidade.

BANKS,  (1999,  p.  2)  problematiza  o  modelo  de  educação  multicultural,

delineando cinco dimensões interligadas:

- Integração do conteúdo: lida com as formas pelas quais os as professores
(as)  usam  exemplos  e  conteúdos  provenientes  de  culturas  e  grupos
variados para ilustrar os conceitos-chave, os princípios, as generalizações e
teorias nas suas disciplinas ou áreas de atuação.

•- Processo de construção do conhecimento: propõe formas por meio das
quais  os  (as)  professores  (as)  ajudam  os  (as)  alunos  (as)  entender,
investigar e determinar como pressupostos culturais implícitos, os quadros
de  referência,  as  perspectivas  e  os  vieses  dentro  de  uma  disciplina
influenciam as formas pelas quais o conhecimento é construído.

•  Pedagogia  da  equidade:  existe  quando  os  professores  modificam sua
forma de ensinar de maneira a facilitar o aproveitamento acadêmico dos
alunos de diversos grupos sociais e culturais, o que inclui a utilização de
uma variedade de estilos de ensino, coerentes com a diversidade de estilos
de aprendizagem dos vários grupos étnicos e culturais.

•  Redução do preconceito: essa dimensão focaliza atitudes dos alunos em
relação  à  raça  e  como  elas  podem  ser  modificadas  por  intermédio  de
métodos de ensino e determinados materiais e recursos didáticos.

-Uma cultura escolar e estrutura social que reforcem o empoderamento de
diferentes  grupos:  promove um processo  de  reestruturação  da  cultura  e
organização  da  escola,  para  que  os  alunos  de  diversos  grupos étnicos,
raciais e sociais, possam experimentar a equidade educacional e o reforço
de seu poder na escola. 

Na asserção A-14 “O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA não

utiliza avaliações orais e escritas em vários idiomas” foi atribuído um ponto para a

CP  e  os  atores  envolvidos  mostram-se  inclinados  a  concordar,  denotando  um

aspecto falho no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. 

O uso do espanhol neste Curso é absolutamente fundamental na medida em

que a população de alunos é dividida entre brasileiros,  paraguaios,  argentinos e

uruguaios e outros.
A  questão  do  bilinguismo  acompanha  de  maneira  muito  próxima,  as
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dificuldades da multiculturalidade. Na Dimensão D-3 nenhuma asserção foi perdida

e como podemos ver as respostas tiveram um caráter muito complementar. 
Na  asserção  A3  e  A7  ambas  com  4  pontos  para  a  CP  sustentou-se

respectivamente  que  “A  UNILA  estimula  os  docentes  e  discentes  a  utilizarem

alternadamente sua língua de origem no processo de ensino/aprendizagem” e  “A

infraestrutura  da  UNILA contempla  a  ideia  de  bilinguismo  com  a  presença  de

identificação dos lugares, usando mais de um idioma”.

GRÁFICO V: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 3, “Ensino Médico e o Bilinguismo”, Foz do Iguaçu, 2016.

Em  ambas  os  respondentes  mostram-se  inclinados  à  discordância  o  que

novamente revela aspectos operacionais insuficientes para o tratamento adequado

quanto  ao  bilinguismo.  Na  asserção  A11afirmou-se  que  “O  corpo  docente  e

funcionários  administrativos  do  Curso  de  Medicina  da  UNILA não  dominam  os

idiomas  prevalentes  no  Curso” com  1  ponto  para  CP  e os  respondentes

concordaram plenamente o que reforça a inadequação que a Instituição tem em



67
 

relação à necessidade bilíngue do Curso. 

A decorrência direta disso evidentemente é constatada na asserção A19 que

também teve 1 ponto para CP onde os respondentes reiteram que o idioma de fato,

se  constitui  numa  barreira  para  o  aprendizado,  com  a  inclinação  para  a

concordância;  “A língua tem sido uma barreira para o aprendizado dos alunos no

Curso de Medicina da UNILA”.

Por último na asserção A15 fica claro o “esforço” que o corpo docente faz no

sentido de minimizar os problemas apontados anteriormente. 

Foi dito com 4 pontos para CP que “O corpo docente do Curso de Medicina

da UNILA mostra-se disposto a explicar novamente um conteúdo quando o aluno

não  compreende  em  função  do  idioma,  substituindo  a  explicação  na  língua  de

domínio do discente” com a inclinação à concordância dos atores envolvidos. 

Em seu PPC (2016, p. 1) quando aponta a sua vocação a UNILA diz que,

A missão da UNILA é a de contribuir para o avanço da integração da região,
com uma oferta ampla de cursos de graduação e pós-graduação em todos
os  campos  do  conhecimento  abertos  a  professores,  pesquisadores  e
estudantes de todos os países da América Latina. Como instituição federal
pública brasileira pretende, dentro de sua vocação transnacional, contribuir
para o aprofundamento do processo de integração regional,  por meio do
conhecimento compartilhado, promovendo pesquisas avançadas em rede e
a formação de recursos humanos de alto  nível,  a partir  de seu Instituto
Mercosul  de  Estudos  Avançados  (IMEA),  com  cátedras  regionais  nas
diversas áreas do saber artístico, humanístico, científico e tecnológico.

A expressão “integração latino-americana” não se restringe à concepção de
uma América Latina como um continente nascido da colonização ibérica. A
América Latina compreende todos os países do continente americano que
falam  espanhol,  português  ou  francês,  bem  como  outros  idiomas
derivados do latim. Compreende a quase totalidade da América do Sul,
exceto a Guiana e o Suriname, fortemente influenciados pela cultura anglo-
saxã. Engloba todos os países da América Central e também alguns países
do Caribe como Cuba, Haiti e República Dominicana.

Segundo  Harmers  e  Blanc  (2000,  p.124) “o  fator  mais  importante  na

experiência  bilíngue é que ambas as  línguas devem ser  igualmente valorizadas.

Para aqueles que optaram por um modelo de educação bilíngue é necessário o

estudo e planejamento permanente de como isto será realizado”. 

Jesus (2015, p.246) nos fala sobre a importância do idioma apontando para, 

A escola precisa levar em consideração a diversidade cultural e linguística,
no que diz respeito às orientações curriculares, pois essas duas dimensões
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necessitam  ser  vistas  como  bens  culturais  a  serem  adquiridos  pelo
educando. Quanto às práticas docentes com essa modalidade de ensino
nos  desafia  a  trabalhar  com  currículos  que  ampliem  a  sensibilidade
intercultural  dos  educandos,  formando  alunos  capazes  de  interromper
fronteiras  linguísticas  e  culturais.  Já  em relação  à  estrutura  curricular,  é
necessário  abordar  conteúdos  que  desenvolvam  não  simplesmente  as
habilidades  das  diversas  áreas  do  conhecimento,  mas  que  propiciem
levantamentos  de  discussões  críticas  sobre  assuntos  que  afetam
abertamente a sociedade.

Assim,  é  importante  destacar  que  a  questão  da  língua,  em  especial  do

bilinguismo, atualmente se constitui um sério problema para o desenvolvimento do

processo de implantação do Curso de Medicina.   

O Gráfico VI nos mostra o perfil de respostas junto à dimensão D-4 que trata

da implantação de um curso médico numa região de fronteira.

A  asserção  A4  aponta  para  uma  questão  no  âmbito  da  avaliação  do

ensino/aprendizagem infelizmente ainda muito recorrente na pedagogia universitária

e  que  num  contexto  multicultural  ganha  mais  dimensão.  Diz-se  que  “O  corpo

docente do Curso de Medicina da UNILA não reconhece os conhecimentos prévios

dos discentes, por meio de avaliações diagnósticas antes de iniciar os módulos” com

1 ponto para CP e percebe-se uma inclinação à concordância. 

Ferreira e Batista (2013, p. 1250) em estudo sobre um programa de Mestrado

Profissional  realizado  na  Região  Norte  encontraram  resultados  opostos

evidenciando o aspecto contributivo que o uso de uma avaliação diagnóstica tem

sobre o processo de ensino/aprendizagem conforme podemos observar na fala do

tutor T1, 

[…] um segundo destaque, aponta para a qualidade do ensino no MP Norte
que  não  segue  os  moldes  tradicionais  e  sim  vivencia  as  metodologias
ativas, que possibilitam a autonomia do aluno, traz suas vivencias e a partir
destas  e  do  seu  conhecimento  prévio  inicia  o  processo  de  ensino-
aprendizagem, isso impregna de sentidos e torna o ensino mais eficaz e
solidificado.

Na asserção A8 afirmou-se que “A implantação do Curso de Medicina, na

UNILA é  relevante  socialmente  para  a  população  local  e  especialmente  para  a

tríplice fronteira” com 4 pontos para a CP e os respondentes postaram-se inclinados

à concordância. O mesmo aconteceu na asserção A12 “A integração ensino/serviço

no  âmbito  da  Atenção  Básica  –  AB  e  na  Rede  de  Urgência/Emergência  dos

Sistemas  de  Saúde  local  e  regional,  contribuem  para  o  processo  de  formação
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médica desenvolvido na UNILA”. 

O reconhecimento pelos atores envolvidos quanto à importância do referido

Curso para os países da tríplice fronteira e para o município de Foz do Iguaçu em

especial para a qualificação da Atenção Básica é extremamente contributivo para o

fortalecimento do SUS.
Sabemos que os índices de morbimortalidade decorrentes das emergências e

urgências situam-se entre os cinco grupos mais prevalentes em nosso país e na

América do Sul e Latina.
Portanto o olhar mais atento para esta especificidade de nosso sistema é uma

ação qualificadora para esse processo de formação médica ora em implantação.

Nas  asserções  A16  e  A20 ambas  com  1  ponto  para  a  CP sustentou-se

respectivamente que “A UNILA ainda não oferece cenários de prática nos países

que compõem a tríplice fronteira, o que enfraquece o processo de integração entre

os países na formação médica” e “É ainda insuficiente a discussão curricular para a

formação médica junto aos países da tríplice fronteira” e na A16 os respondentes

evidenciaram  uma  concordância  plena  e  na  A20  postaram-se  inclinados  a

concordar.
Novamente, os aspectos de infraestrutura no campo do currículo médico são

grandiosos e de longa duração.
Os  cenários  de  prática,  a  oferta  nos  três  níveis  de  atenção  e  a  própria

construção de um currículo  pautado por  aspectos  como a multiculturalidade e o

bilinguismo, exigem um planejamento acurado e o necessário trabalho coletivo.
Vasconcellos (2006)  nos diz  que  “o ato de planejar  se constitui  numa  mediação

teórico-metodológica para uma ação consciente e intencional“.
Por  fim,  entendemos que a  dimensão D-4 reúne a  complexidade que um

processo de formação carrega em si e Batista & Batista (2002, p.134) nos iluminam

quando apontam que, 

Formação traz em si uma intencionalidade que opera tanto nas dimensões
subjetivas  (caráter,  mentalidade)  como nas  dimensões intersubjetivas,  aí
incluídos os desdobramentos quanto ao trajeto de constituição no mundo de
trabalho (conhecimento profissional). Portanto, não se trata de algo relativo
a apenas uma etapa ou fase do desenvolvimento humano, mas sim como
algo que percorre, atravessa e constitui a história dos homens como seres
sociais, políticos e culturais (p.134).
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GRÁFICO VI: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 4, “Implantação de um curso médico em uma zona de fronteira”,

Foz do Iguaçu, 2016.

5.2- Entrevista semiestruturada

A segunda etapa da coleta de dados compreendeu a aplicação de entrevista

semi-estruturada. 

Foram convidados a participar das entrevistas todos os docentes do Curso de

Medicina  da  UNILA.  A população  envolvida,  foi  composta  por  11  docentes,  que

compareceram atendendo o horário previsto e o local designado. Os entrevistados

elogiaram  a  temática  da  pesquisa  e  relataram  a  importância  desta  para  a

Universidade,  o  Curso  de  Medicina,  os  docentes,  funcionários  e  discentes.

Responderam as perguntas referidas com muito entusiasmo, firmeza e segurança

sobre a temática da pesquisa. (Apêndice E). 

Conforme  a  entrevista,  portanto,  identificamos  que  os  docentes  dessa

pesquisa estão na faixa de 29 a 60 anos, referente ao ano de atuação no Curso de

Medicina entre 2014 a 2016, todos os entrevistados são de nacionalidade brasileira,

o tempo de docência revelou que 9 entrevistados estavam na faixa de: entre 3 a 7
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anos, sendo 2 entrevistados com  mais que 12 anos  e tempo de profissão variou

entre 3 a mais de 12 anos, conforme Gráficos correspondentes

Gráfico VII – Idade dos Profissionais docentes do Curso de Medicina da UNILA – 

                      2016

Fonte: Dados da pesquisa

                      
Gráfico VIII – Tempo de Docência dos Profissionais docentes do Curso de Medicina

da UNILA - 2016

Fonte: Dados da pesquisa
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Gráfico IX– Tempo de profissão dos Profissionais docentes do Curso de Medicina

da UNILA - 2016

Fonte: Dados da pesquisa

Para analisar os dados oriundos das entrevistas nos apoiamos na técnica de

análise de conteúdo por Bardin. Bardin(2006, p. 38) onde refere que a análise de

conteúdo consiste em:

Um  conjunto  de  técnicas  de  análise  das  comunicações,  que  utiliza
procedimentos  sistemáticos  e  objetivos  de  descrição  do  conteúdo  das
mensagens.  ...  A  intenção  da  análise  de  conteúdo  é  a  inferência  de
conhecimentos relativos às condições de produção (ou eventualmente, de
recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou não).

Após análise aprofundada do material, emergiram 17 categorias, sendo de 3 a

5 categorias agrupadas em quatro núcleos norteadores.  

No Quadro II - Apresenta-se as categorias apreendidas a partir dos núcleos

orientadores:  DCN  e  PPP  do  curso  médico  da  UNILA,  Multiculturalidade  na

Formação  Médica, Bilinguismo  na Formação  Médica  e O processo de Formação

Médica  em um contexto de Tríplice Fronteira. 

Núcleo orientador Categorias

Diretrizes
Curriculares
Nacionais- DCN e
PPC 

1-  Formação  humanista,  visão  integral,  ênfase  na atenção

primária pautada nas necessidades da região.

2-Uso de metodologias ativas que propiciam autonomia e a
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educação permanente

3-Enfase na promoção da saúde e nas ações comunitárias

4- Baixa carga horária na atenção primária

5- Formação médica Generalista versus especialização

Multiculturalidade
na  Formação
Médica 

1-Integração de diferentes culturas e saberes e compromisso

com bem estar social

2-  Compreensão  ampliada  da  situação  de  saúde  latino-

americana

3- Desafios de criar barreira, isolamento, segregação e piores

resultados acadêmicos.

4- A multiculturalidade como troca de conhecimento e

estabelecimento de vínculos

Bilinguismo  na
Formação  Médica 

1- Preponderância da língua nativa em relação á hispana

2-  A inserção  de  uma  segunda  língua  amplia  o  acesso  a

bibliografia e melhora a prestação nos serviços de saúde

3-  Formação  médica  bilíngue  contribui  na  comunicação  e

interação com pacientes de diferentes países

O  processo  de
Formação   Médica
em um contexto de
Tríplice 

1-Aprimoramento da formação com a Visão de três contextos

sociais e epidemiológicos 

2-Fomento de parcerias internacionais para a formação em

saúde,

3-  Aprimoramento  na  Formação  e  desenvolvimento  de

competências para a atenção a saúde, 

4-Necessidade de adequação da legislação sobre revalida de

diplomas e jurisdição da prescrição

Núcleo orientador O PPP da UNILA e sua relação com a DCN

Com relação ao primeiro núcleo orientador,  os docentes são unanimes ao

enfatizar a adequação do PPP do curso médico da UNILA às DCN, isto acontece

desde a sua elaboração e através de sucessivas adequações produto do debate da
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comunidade acadêmica. As seguintes expressões exemplificam este entendimento:

“o Curso de Medicina da UNILA, já nasceu pautado sobre as novas diretrizes” (P6),

“Embora a gente tem algumas mudanças ao longo do processo desde o inicio do

Curso em Agosto de 2014, posso dizer que o curso de uma forma geral esta bem

adequado, esta consonante com as DCN “ (P2.)

UR 15 - A gente esta com um curso novo, e isso trouxe uma facilidade para
fazer o PPC, já alinhado com as diretrizes nacionais, então a gente esta
tendo a oportunidade de estar conseguindo fazer esse ajuste das ações,
dos módulos do curso, das inovações... P8

Porém  o  processo  de  implantação  do  PPP  enfrenta  também  desafios  e

dificuldades que serão abordadas mais embaixo,

UR 18 - Eu acho que em relação às DCN, eu acho que o Curso de medicina
da UNILA, ele está se esforçando para conseguir implantar seu curso de
acordo  com  as  novas  Diretrizes.  Mas  acho  que  ainda  tem  muitas
dificuldades, P4

UR  20-  o  PPP  da  UNILA  pode  ser  plenamente  contemplado  pela
perspectiva do Curso de Medicina e estamos comentando aqui que e um
desafio enorme para docentes,  pra funcionários,  pra alunos e pra outros
cursos da área de saúde que compartilham o mesmo espaço com a gente,
mas esse caminho deve ser trilhado, né P1

Na análise temática deste núcleo orientador, identificamos 30 UR das quais

emergiram as seguintes categorias:

No  Quadro III - Apresenta-se as categorias apreendidas a partir do núcleo

orientador:  Diretrizes Curriculares Nacionais

Núcleo orientador Categorias

Diretrizes  Curriculares

Nacionais- DCN e

PPC 

1-  Formação  humanista,  visão  integral,  ênfase  na

atenção primária pautada nas necessidades da região.

2-Uso de metodologias ativas que propiciam autonomia

e a educação permanente

3-Enfase  na  promoção  da  saúde  e  nas  ações

comunitárias

4- Baixa carga horária na atenção primária

5- Formação médica Generalista versus especialização
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Na  categoria  formação  humanista,  visão  integral,  ênfase  na  atenção

primária pautada nas necessidades da região, observamos que os respondentes,

estão de acordo que o Curso enfatiza uma formação humanista e com visão integral.

E  partindo do principio  que esta  caraterística  é ressaltada na DCN,  torna-se  de

grande relevância, para os propósitos de uma Educação Universitária nos moldes

atuais, atendendo as necessidades da população. O que é ressaltado nas seguintes

expressões dos docentes entrevistados:

UR  1   Curso  de  Medicina  da  UNILA,  promove,  uma  formação  mais
humanística do medico no contexto de integração internacional envolvendo
países  da   América  latina  e   do  Mercosul  -  um  desafio  enorme  para
docentes,  pra  funcionários,  pra  alunos  e  pra  outros  cursos  da  área  de
saúde P1

UR 4 -  Então eu acho assim que a nossa principal  missão nesse curso é
formar  um indivíduo  que  tenha  uma  base  solida,  daquilo  que  é  hoje  o
necessário  não  só  para  a  sua  área,  região,  ligado  ao  pais,  a  tríplice
fronteira ,com  capacidade de interagir, com outros atores do processo da
saúde não só aquelas áreas tradicionais da saúde. P 11

UR 11 - Penso que é uma formação medica (... )que visa formar um medico
antes do especialista. Pensando no SUS como ordenador do serviço e que
determina quais são as necessidades do novo profissional a ser formado,
P3

Considerando  as  questões  relacionadas  sobre  a  atenção primaria  a

importância deste,  para os  discentes em uma perspectiva  de tríplice  fronteira,  é

evidente as características dos usuários que acedem ao serviço de saúde.  Com

relação a esta temática, os respondentes afirmam:

UR 15 -  Então a gente tá vendo se consegue levar  os estudantes para
atenção primaria, já no cenário de pratica desde o primeiro ano, eles tem
contato  os diferentes cenários como as unidades básicas de saúde,  em
contato com o hospital, então ele tem contato com a realidade, P8

Na categoria  Uso de metodologias ativas que propiciam autonomia e a

educação permanente, os docentes destacaram em seus discursos que:

UR 03 a utilização de metodologias ativas de ensino e que visem então a
formação  de  um egresso  que  seja  condizente  com que  a  realidade  do
sistema SUS de saúde P6 

UR 16 tornar o aluno, não um personagem mais uma pessoa efetivamente,
ativa  na  construção  do  conhecimento  (...)  que  o  capacite  também para
buscar continuamente conhecimento P11
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Nesta percepção, o aprender deve constituir um aprendizado onde é possível,

vivenciar, construir e reconstruir. Assim, sobre metodologias ativas, Mitre et al(2008,

p.2136) nos diz que: 

As  metodologias  ativas  utilizam  a  problematização  como  estratégia  de
ensino-aprendizagem, com o objetivo de alcançar e motivar o discente, pois
diante do problema, ele se detém, examina,reflete, relaciona a sua história e
passa a ressignificar suas descobertas. A problematização pode levá-lo ao
contato com as informações e à produção do conhecimento, principalmente,
com  a  finalidade  de  solucionar  os  impasses  e  promover  o  seu  próprio
desenvolvimento. Ao perceber que a nova aprendizagem é um instrumento
necessário e significativo para ampliar suas possibilidades e caminhos, esse
poderá exercitar a liberdade e a autonomia na realização de escolhas e na
tomada de decisões.

Sendo então importante e relevante promover as metodológicas no contexto

educacional  a  fim  de  melhorar  as  estratégicas  de  ensino-aprendizagem.  Alguns

respondentes nos informam o seguinte: 

UR 12 - Procuram implantar as metodologias ativas de ensino. P4

UR16 envolvimento de todos os professores, com isso. Talvez assim buscar
ferramentas de metodologias ativas, do ser professor, da parte pratica do
ser  professor,  dedicação  muito  grande  do  grupo  (....)precisamos  nos
desenvolver, precisamos nos aprimorar. P11

Mitre et al(2008,   p.2135)nos contempla com seu pensamento onde nos diz
que: 

Considerando-se,  ainda,  que  a  graduação  dura  somente  alguns  anos,
enquanto a atividade profissional pode permanecer por décadas e que os
conhecimentos e competências vão se transformando velozmente, torna-se
essencial  pensar  em  uma  metodologia  para  uma  prática  de  educação
libertadora,  na  formação  de  um  profissional  ativo  e  apto  a  aprender  a
aprender.

E nos indica também que: 

[…] as abordagens pedagógicas progressivas de ensinoaprendizagem vêm
sendo construídas  e  implicam formar  profissionais  como  sujeitos  sociais
com competências éticas, políticas e técnicas e dotados de conhecimento,
raciocínio, crítica, responsabilidade e sensibilidade para as questões da vida
e da sociedade, capacitando-os para intervirem em contextos de incertezas
e complexidades.

Com relação à  Categoria Ênfase  na  promoção  da  saúde  e  nas  ações

comunitárias, vê-se que é uma importante ressalva dentro do contexto do Curso,

onde os respondentes enfatizam que:

UR 8  -  O PPP,  proposto  pelo  Curso  de  Medicina  da  UNILA,  envolve  a
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educação baseada  na  comunidade,  inserção  do  aluno  na  rede  desde o
primeiro  momento,  foco  no  enfoque  preventivo,  prevenção  de  doenças,
principalmente a promoção da saúde,. P2

UR 10 - E a formação enfoca numa abordagem de prevenção de doenças e
mais do que isso promoção da saúde,. P2

As reflexões  acima estão  expressas  nas  Diretrizes  Curriculares  Nacionais

para o egresso dos discentes no Curso da Medicina (BRASIL, 2001, p. 1):

Médico,  com  formação  generalista,  humanista,  crítica  e  reflexiva.
Capacitado a atuar,  pautado em princípios éticos,  no processo de saúde
doença em seus diferentes níveis  de atenção, com ações de promoção,
prevenção,  recuperação  e  reabilitação  à  saúde,  na  perspectiva  da
integralidade  da  assistência,  com  senso  de  responsabilidade  social  e
compromisso com a cidadania,  como promotor  da saúde integral  do ser
humano.

Dá-se, portanto, uma educação, com priorização na promoção de acordo as

necessidades, onde neste caso está no contexto de tríplice fronteira,  envolvendo

uma população  multicultural.  Estas  características  peculiares  devem direcionar  a

condução  da  sua  atividade  profissional,  dentro  de  cenários  condizentes  com as

características de países da América Latina. 

Na categoria Baixa carga horária na atenção primária, observamos com as

respostas dos docentes fragilidades ainda neste direcionamento: 

UR 6 - Mas acho que ainda tem muitas dificuldades. Nos ainda temos uma
carga horaria que é relativamente baixa de atenção primaria. P4

UR 5 – Nos módulos de atenção primaria os alunos valorizam muito e a
gente  consegue  dar  a  verdadeira  relevância  para  esses  módulos.  Em
relação às DCN eu acho que nos ainda temos a caminhar. P4

Partindo  desta  premissa,  sabemos  da  importância  que  consiste  ter  um

currículo  baseado  e  comprometido  com a atenção primária  desde o  começo  do

Curso até a finalização do mesmo, onde o direcionar para este campo, facilitará

mais a atenção do egresso na assistência a saúde. 

Na  categoria,  Formação  médica  Generalista  versus  especialização,

enfatiza-se conforme as opiniões dos respondentes que: 
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UR 27 - A formação médica tem dado um enfoque na atenção básica, de
certa forma deixa alguma dúvida com relação às especialidades P5

UR 28 - quais são exatamente os níveis de profundidade da formação de
este profissional. P5

Nesta  concepção,  é  fundamental  ressaltar  que  a  realidade  condizente  no

momento reforça o comprometimento com as necessidades da população. Pessotti,(

1996  p. 446) nos diz que: "Certamente, a formação que lhe servirá, agora, não se

pode limitar à boa informação teórica e ao bom treino clínico. Agora, formar o médico

é preparar alguém para exercer uma atividade complexa, fundamental para a vida e

as realizações da espécie humana".m r

Núcleo orientador  A Multiculturalidade  na Formação Médicaizam  que  é  preciso
formar um mé corome

Na análise temática deste núcleo orientador, observamos com as respostas

dos respondentes que a multiculturalidade é um fator preponderante para o novo

cenário  em  que  o  mundo  se  depara  hoje.  A multiculturalidade,  neste  contexto,

permite  a troca de conhecimento,  as novas questões inerentes dos sistemas de

saúde  em uma região de  tríplice  fronteira,  mas  ao  mesmo tempo,  conforme as

respostas é um desafio, em que muitas questões devem ser revistas. Identificamos

28 UR das quais emergiram as seguintes categorias:  so deve ter formação generalista.

Quadro IV – Apresenta-se as categorias apreendidas a partir do núcleo orientador:

Multiculturalidade na Formação  Médica tido  com amoção  da  saúde  e  a  prevenção  de
doenças, além dotá-lo de uma na

Núcleo orientador Categorias

Multiculturalidade na

Formação  Médica 

1-Integração  de  diferentes  culturas  e  saberes  e

compromisso com bem estar social

2-  Compreensão  ampliada  da  situação  de  saúde  latino-

americana

3-  Desafios  de  criar  barreira,  isolamento,  segregação  e

piores resultados acadêmicos, 

4- A multiculturalidade como troca de conhecimento e

estabelecimento de vínculos

 quQqaltuais Diretes Curriculares do Curso de Graduação

que serve agora não p
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Na categoria Integração de diferentes culturas e saberes e compromisso

com bem estar social, segundo os respondentes é caraterizado por percepção de

uma  formação  de  profissionais  esclarecidos,  em  uma  concepção  de

multiculturalidade voltada para um comprometimento mais amplo com o bem estar

social.  Essa categoria destaca não só a capacidade humanística, mas a atuação

pensada no social. Destaco as seguintes respostas:

UR 31 - viver num mundo mais compartilhado, viver experiências inerentes
a universidade. A universidade ela tem que congregar valores das diferentes
áreas e diferentes, saberes. P1

UR 32 - Então nesse sentido incorporar um curso de medicina que tenha
essa  concepção  (multicultural)  trazer  gentes  de  diferentes.  Culturas
diferentes.  Lugares  da  América  latina  só  tem a contribuir  no  sentido  de
formar  profissionais  mais  esclarecidos  e  dentro  da  concepção  mais
humanística, P1

UR  33  -  Então  o  fator  multicultural  que  a  gente  encontra  presente  no
ambiente da UNILA é extremamente favorável para formação de médicos e
outros profissionais da área de saúde mais engajado e comprometido com o
bem estar social, como o bem estar da comunidade P1

UR  43  -  Questão  2  como  eu  vejo  a  questão  da  multiculturalidade  na
formação  medica,  Eu  acho  isso  extremamente  fantástico,  porque,  nos
permite explorar cenários ate então não vistos em outros ambientes, P6

UR 41  -  permite  aos  alunos  uma  compreensão,  das  diferenças  não  só
sociais, mas sambem culturais, que eles vão encontrar ao longo de suas
atividades. P5

 Segundo, Contreras (2016, p. 461): 

El  análisis  multicultural  da  cuenta  de  la  diversidad  de  intereses,
motivaciones,  prejuicios  entre  individuos,  facilita  caracterizar  la
comunicación, apreciar las diferencias de clase, grupos, y género. Posibilita
visualizar los patrones culturales que portan los individuos procedentes de la
socialización primaria, mediada por el contexto histórico-cultural.
Por  tanto  multicultura  e  interculturalidad como categorías antropológicas-
sociológicas  aportan  al  currículo  una  educación  abierta,   participativa,
crítica, sustentada en una profunda ética hacia las diferencias, asumiendo
posiciones emic y etic. Ellas posibilitan asumir una visión dialéctica de las
diferencias,  para  establecerlas  como  recurso  pedagógico,  y  alcanzar
aprendizajes significativos.

Na  categoria  Compreensão  ampliada  da  situação  de  saúde  latino-

americana, dá-se a real importância que de fato a articulação teoria e prática no

contexto de uma formação neste contexto ampliam a visão dos discentes com a
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possibilidade de um conhecimento além do proposto.

O processo formativo está imbricado, em uma concepção mais abrangente e,

portanto  dentro  do  multicultural  deve  existir  uma  educação  voltada  para  uma

educação  que  haja  respeito,  motivação  e  principalmente  abertura  para  novos

conhecimentos. É nesse sentido que os discursos dos respondentes nos revelam

que: 

UR  37  -  a  questão  de  inserção  de  alunos  de  outras  nacionalidades
enriquece  muito  a  compreensão  dos  estudantes,  dos  alunos  ate  dos
professores com relação aos principais problemas de saúde prevalentes na
América Latina. P2

UR 44 - As discussões elas se ampliam e a gente sai  do foco Brasil.  E
aumenta e deixa esse ambiente mais rico e discutindo em nível de América
latina Ne. P6

UR 47- permite aos alunos ver diferentes realidades sociais e culturais o
que permite a construção de um imaginário muito mais diversificado eles
conseguem de  certa  forma  entrar  um pouquinho  na  cultura  do  outro  e
conseguem com isso fazer com que eles tenham uma visão mais ampla, P7

UR 49 - E se nos formos realmente abertos, abraçar esse outro tão distinto
da gente, ela da possibilidade de aprendizado do que acontece em outros
locais,  Mas  que  existe  possibilidade  imensa  de  crescimento  pessoal,
individual, do coletivo, . P11 

Os  respondentes  expressam  algumas  das  limitações  presentes  no

multiculturalismo  com  a  categoria:  Desafios  de  criar  barreira,  isolamento,

segregação e piores resultados acadêmicos, como a formação de guetos entre

os discentes, principalmente os hispano hablantes:

UR 52 - E tem desafio porque as pessoas chegam aqui e a maior parte dos
professores não falam o espanhol, então os alunos que falam o português
também não falam o espanhol. Então a uma tendência a criar uma barreira
do idioma que isola os hispano hablantes. P8

 UR 53 - E que se o professor e os outros alunos não tomarem cuidado com
isso,  não  se  disporem  a  falar  em  espanhol,  a  prestar  atenção  nas
dificuldades dos hispano hablantes, essa barreira vai tornando uma cisão
na turma e os resultados acadêmicos eu vi que eles são piores. P8

UR 54 - As pessoas tem mais dificuldades de acompanhar, tanto é que os
alunos reprovados são os hispano hablantes, Eu acho que isso ai a gente
esta com desafio, P8

UR 69 -a uma certa segregação não oficial, que a gente nota ate mesmo
em sala de aula. Isso e uma dificuldade muito importante, que nos estamos
encontrando dificuldade na resolução da mesma. P9

Os  desafios  em  um  campo  de  complexas  características  denota  que  as



81
 

estruturas devem ser alicerçadas dentro do padrão de pretensões claras de uma

educação com ideologia de tolerância, inclusão e convivência em um mundo cada

vez mais adepto a interculturalidade. 

Conforme  Canclini  (2004,  p.15)  traça  a  seguinte  distinção  entre

multiculturalismo e interculturalidade:

Concepções multiculturais admitem a diversidade de culturas, salientam as
suas  diferenças  e  propõem  políticas  relativistas  de  respeito  que,
frequentemente,  reforçam  a  segregação.  A intercultural  idade,  por  outro
lado, aponta para o confronto e o entrelaçamento, para o que ocorre quando
grupos  estabelecem  relações  e  trocas.  Ambos  os  termos  supõem  dois
modos de produção do social: a multiculturalidade supõe a aceitação do que
é heterogêneo; a interculturalidade implica que os diferentes são o que são
em relações de negociação, conflitos e empréstimos recíprocos.

Por  outro  lado  na  categoria  A  multiculturalidade  como  troca  de

conhecimento  e  estabelecimento  de  vínculos, observa-se a  importância  da

multiculturalidade  dentro  dos  contextos  atuais,  revelando  a  essência  para  o

caminhar favorecendo as possibilidades de resoluções dos problemas enfrentados. 

UR 56 - o que a gente vivencia e uma troca de conhecimento, e bem como
uma formação técnica contribuindo para a Universalização do conhecimento
e formação de um conhecimento integrado e universal  em toda América
latina. P9

UR  57  -  Com  respeito  a  questão  2,  eu  acho  que  a  questão  da
multiculturalidade, e importante em todas as atividades humanas, não só na
questão da formação medica do Curso de Medicina, porque eu acho que e
o caminho para a solução da imensa maioria dos problemas, que acontece
no mundo .P10

UR  40  -  Mas  o  que  a  gente  vê  também  pelo  menos  em  termos  dos
acadêmicos que a gente vê que essa questão das diferentes nacionalidades
parece  que  isso  não  e  um  impeditivo  para  formação  de  vínculos  de
amizades eles são muitos amigos uns dos outros .P4

Faz-nos pensar que as multifacetas da cultura agregam valores universais e

impar,  dentro  da  educação multicultural.  Onde  a  realidade  dos  grupos  insta  a

pensamentos únicos: 

[…]  nem as sociedades,  nem as culturas devem ser vistas como dadas,
integradas por alguma essência interna, um fundamento organizacional, ou
um plano mestre.  Antes,  grupos culturais  e grupos de grupos,  estão em
contínua  construção,  desconstrução  e  reconstrução,  sob  o  impacto  de
processos  múltiplos  que  operam  em  amplos  campos  de  conexões
socioculturais (WOLF, 2001, p. 313).
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Núcleo orientador O Bilinguismo  na Formação  Médica 

A análise temática deste núcleo orientador  pressupõe uma atitude positiva

diante  da  particularidade  da  linguística  construir  amplo  diferencial  e  ao  mesmo

tempo referenciar um desafio para os respondentes em sala de aula.  Identificamos

24 UR das quais emergiram as seguintes categorias 

Quadro V:  Apresenta-se as categorias apreendidas a partir do núcleo orientador:

Bilinguismo  na Formação  Médica 

Núcleo orientador Categorias

Bilinguismo  na

Formação Médica 

1- preponderância da língua nativa em relação á hispana

2- A inserção de uma segunda língua amplia o acesso a

bibliografia e melhora a prestação nos serviços de saúde

3- Formação médica bilíngue contribui na comunicação e

interação com pacientes de diferentes países

Na categoria Preponderância da língua nativa em relação á hispana, vê-se

que no contexto do Curso de Medicina ocorrem desafios inerentes e perceptíveis

nas falas dos respondentes que prejudicam o processo de ensino-aprendizagem e

levam, em alguns casos, à desistência do curso:

UR  59  -.  Eu  vejo  fator  do  bilinguismo,  como  um  fator  a  mais  no
multiculturalismo existe alguns desafios a questão do bilinguismo português
e espanhol dentro de uma universidade como a UNILA, P 1

UR 60 - Eu acho que esse e um ponto também que ainda esta pendente de
algumas melhorias, algumas reformas, por exemplo, nos temos alunos que
fala espanhol e que não são da região de fronteira, portanto ele não entende
bem  o  português  não  falam  português,  e  acho  que  a  maioria  dos
professores ainda tem dificuldades em se comunicar com esses alunos. P4

UR 63 - Se torna um processo que dificulta ate que todos estejam bem
inseridos nesta questão. Uma vez que questão do domínio das línguas não
e algo que ainda esta perfeitamente sedimentado dentro do curso. P3

UR 64 - ainda não conseguimos avançar muito neste sentido, Nos temos
agora  alguns  professores  cuja  língua  mãe  e  o  espanhol,  então  eles
contribuem para o bilinguismo do corpo docente, Mas aqueles professores
de língua portuguesa original,  salvo um professor que também domina o
espanhol  os  outros  professores  ainda  tem  dificuldades  de  manejar  o
espanhol em sala de aula. P4

UR 65 - Falar em sala de aula às vezes e um fator de inibição ainda, Eu me
sinto inibido para falar e dar aula em espanhol. P4
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UR 68 - muitos acadêmicos acabam abandonando né. O curso justamente
pela  língua ser  um fator  que para ele  ate  então possibilite  a  seguir  em
frente. P6

UR 72 - Por que assim é meu entendimento que todos os professores que
trabalham na UNILA, independente do curso que eles estão nos mesmos
estivéssemos a  fluência  na  nossa  língua  natal  e  nessa  segunda língua,
então eu acho que ainda carece do processo de formação continuado, de
aperfeiçoamento para nos que ainda não dominamos a segunda língua, que
falamos e entendemos, mas falamos pouco, P11

Percebe-se,  portanto  similaridades  de  que  existem desafios  e  que  muitos

caminhos existem e devem ser alicerçados por todos para que em conjunto possam

aprimorar e melhorar o ambiente da formação médica no contexto do bilinguismo.

De acordo a fala dos participantes um dos aspectos primordiais na superação deste

quesito está relacionada a processos de formação docente.

Na consolidação de fatores que desencadeiam o favorecimento de adquirir a

Segunda língua,  sabe-se que  é  imprescindível  o  apoio  e  a  motivação  para  que

aconteça. Pereira (2011, p.18) nos relata que: 

A escola, como espaço de educação e de aprendizagem, tem ainda o papel
crucial  de  consolidar  e  amplificar  os  efeitos  do  bilinguismo,  através  da
educação para a biliteracia, entendida esta, não como o mero domínio da
leitura  e  da  escrita  em  duas  línguas  diferentes,  mas  antes  como  um
conjunto  de  capacidades  e  de  práticas  presentes  em  “toda  e  qualquer
instância em que a comunicação ocorre em duas (ou mais) línguas através
da escrita ou em torno dela”. 

E nos acrescenta da importância de: 

É um olhar  que  favorece,  naturalmente,  a  educação  bilíngue  nas  suas
diferentes modalidades, assentando no pressuposto de que o bilinguismo
não só deve ser considerado com o respeito devido aos falantes bilíngues,
mas  também  deve  ser  praticado,  incentivado  e  promovido  junto  dos
monolíngues,  pelas  múltiplas  vantagens  que  dele  advêm a  nível  social,
cultural, acadêmico e em muitos domínios cognitivos e linguísticos. Pereira
(2011, p.17)

Na  categoria  A inserção  de  uma  segunda  língua  amplia  o  acesso  a

bibliografia e melhora a prestação nos serviços de saúde, tem-se a reflexão de

uma valorização centrada no conhecimento de que é preciso reforçar o bilinguismo

para melhor prestação de serviço na tríplice fronteira. Neste sentido, Godijns (1996,

p. 174) observa que: 
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La  mayoría  de  los  estudios  actuales  apuntan  hacia  la  idea  de  que  un
bilingüismo óptimo conduce al desarrollo de habilidades cognitivas. A partir
de los años sesenta, los estudios bien realizados defienden casi siempre
una ventaja cognoscitiva y una conciencia metalingüística más elaborada
tanto  en  los  niños  bilingües  precoces  simultáneos  como  en  los  niños
bilingües sucesivos.

Para os respondentes, o bilinguismo: 

UR 76 - Sem duvida o domínio de mais uma língua além da língua nativa,
tornara  de  certa  forma  a  prestação  de  serviços  na  área  medica  muito
melhor.  P5

UR  77  -  O  bilinguismo  no  processo  de  formação  medica  como  algo
essencial  apesar  de  termos  hoje  em dia  poucos  espaços  nos  quais  os
alunos possam utilizar  o  espanhol  e  o  português em sala  de  aula,  nos
estamos fazendo com o que a maioria dos nossos professores eles optem
pelo bilinguismo, quer dizer que tanto o conteúdo desenvolvido em espanhol
ela possa ser desenvolvido em português e vice-versa P7

UR 78 - Além disso, como parte da integração do corpo discente do corpo
docente a formação, a inserção de uma segunda língua e extremamente
positiva  no  desenvolvimento  de  habilidades,  no  desenvolvimento  de
competência  e  na  compreensão  e  na  questão  da  multiplicação  dos
conteúdos e dos temas que são trabalhados porque nos podemos trabalhar
com literaturas de outros países, principalmente com América latina que tem
uma literatura e quantidades de livros e materiais mais vastas P2

O  bilinguismo  deve  ser  estudado,  em  todo  o  ciclo  vital  da  vida  onde  o

desenvolvimento  é  marcado  por  caraterísticas  sociais  e  emocionais.  Vygotsky,

(2000, p. 346), diz o seguinte: 

Todos  los  datos  citados  hasta  ahora  demuestran  que  su  solución  será
extremadamente compleja, que dependerá de la edad de los niños, de la
coexistencia de ambas lenguas y, finalmente, de la acción pedagógica que
constituye el factor más importante en el desarrollo de la lengua materna y
de la otra. No obstante, hay algo que ya está fuera de toda duda, y es que
las dos lenguas que el niño domina no se interfieren entre sí de manera
mecánica ni se subordinan a las simples leyes de la inhibición recíproca 

Na  categoria  Formação  médica  bilíngue  contribui  na  comunicação  e

interação  com  pacientes  de  diferentes  países,  realmente  percebe-se  a

eloquência das afirmações a respeito que nos relata que: 

UR 80 -  Acho que e um diferencial  dentro do processo de formação do
nosso medico e que isso vai trazer a longo prazo médicos que consigam se
comunicar melhor com os países vizinhos, visto que o Brasil e o único pais
que não fala espanhol. P7

UR 81 - O uso de mais de uma língua no processo, de formação medica no
Curso de Medicina da UNILA, muito importante porque, quanto mais de uma
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língua falar ele tem possibilidades de no momento da assistência interagir
com os pacientes ajudando no atendimento, então além de ele poder ter na
sua formação acesso as diferentes fontes bibliográficas, que eu acho que é
uma vantagem. P8

UR 82 - O espanhol e um idioma mais importante na América latina, mais o
inglês e o idioma oficial que todos os estudantes deveriam saber. Então o
ideal seria o trilinguismo. Deveria ter o trilinguismo No Curso de Medicina da
UNILA, Seria o espanhol, inglês e o português. A questão de ele poder atuar
na pratica futuramente, com maior capacidade e gerando possibilidades de
atuar em diferentes mercados de trabalho principalmente da questão global.
P8

Em termos gerais Siguan (2001, p. 357) nos indica que: 

Son  precisamente  los  bilingües,  porque  están  familiarizados  con  varias
lenguas, los que pueden situarse encima de los conflictos entre los que las
hablan  y  abrir  así  caminos  de  entendimiento  mutuo.  De  manera  que
corresponderá  a  maestros,  pensadores  y  gobernantes  bilingües  o
plurilingües la tarea de construir un orden mundial tolerante y solidario.

Núcleo orientador O processo de Formação Médica em um contexto de Tríplice
Fronteira

Na análise temática deste núcleo orientador, identificamos 20 UR revelou que

a prática vivenciada, na tríplice fronteira tende a aprimorar parcerias e  enriquecer o

conhecimento. Onde emergiram as seguintes categorias 

Quadro  VI: Apresenta-se  as  categorias  apreendidas  a  partir  do  núcleo

orientador:    O processo de Formação  Médica  em um contexto de Tríplice 

Núcleo orientador Categorias

O processo de Formação

Médica  em um contexto

de Tríplice 

1-Aprimoramento  da  formação  com  a  Visão  de  três

contextos sociais e epidemiológicos 

2-Fomento de parcerias internacionais para a formação

em saúde,

3- Aprimoramento na Formação e desenvolvimento de

competências para a atenção a saúde, 

4-Necessidade  de  adequação  da  legislação  sobre

revalida de diplomas e jurisdição da prescrição

A categoria  Aprimoramento  da  formação  considerando três  contextos

sociais  e  epidemiológicos  refere que  esta  formação  está  pautada  e  com
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compromisso para atuação dentro dos parâmetros de uma assistência integral e de

cooperação. 

UR 58 -  E também acho que essa localização de Foz do Iguaçu numa
tríplice fronteira, pode levar a uma revisão do que são fronteiras.   P10

UR 84 - A formação medica na tríplice fronteira tem cuidado de questões
importantes principalmente relacionados à diversidade cultural. Eu acredito
que os moldes que o Curso de Medicina vem sendo formado na formação
de atenção básica principalmente,  vai  de encontro com as necessidades
que nos temos aqui na região fronteiriça de Foz do Iguaçu. P5

UR 85 - O processo de formação medica do Curso de Medicina daqui da
UNILA, desenvolve eu acredito que neste contexto de tríplice fronteira esta
cada  vez  se  inserindo  neste  contexto  Eu  acredito,  que  a  processo  de
formação  medica  fica  bastante  melhorado  nessa  situação,  porque  nos
temos contatos com esses profissionais e discutimos itens que são comuns
e também baseados em questões culturais próprias e questões sociais e
questões econômicas o que da bastantes divergências e muitas diferencias
e discussões em relação a tudo isso. P3

Na categoria  Fomento de parcerias internacionais para a formação em

saúde, percebe-se  a  importância  para  a  região  de  fronteira  a  relevância  das

parcerias que traduz em um cenário múltiplo e enriquecedor, para além do contexto

inserido.  Segundo Giovanella L et al.(2007, p. S262) relata que: 

[…] necessário  firmar  acordos  entre  o  município  brasileiro  e  a  cidade
estrangeira  vizinha  para  tratar  de  questões  de  saúde  na  fronteira,
principalmente  nas  áreas  de:  (i)  vigilância  epidemiológica  de  diversos
agravos, como dengue, malária, AIDS, tuberculose, hepatites; (ii) prestação
de serviços bilaterais e circulação de pacientes para atenção básica, pré-
natal,  parto,  serviços  hospitalares  e  especializados;  e  (iii)  exercício
profissional.

Com relação a este tema os respondentes consideram que: 

UR 87 - Eu acho que e nosso papel, enquanto corpo docente, e enquanto
membros da universidade procurar e firmar acordos entre diversos espaços
de ensino aprendizagem nessa toda tríplice fronteira. Para que eles possam
fazer  os  seus  estágios  em  vários  lugares,  Existem  alguns  acordos  em
andamento nem relação ao Paraguai, mas também parece que ainda não
se concretizou. P4

 UR 88 -  Mas eu acho que e um grande potencial,  o fato  da formação
medica na tríplice fronteira. Eu acho que a gente ainda precisa fazer mais
acordos, encontrar mais esses espaços, aproximar esses espaços que não
tem vínculos com a universidade tradicionalmente falando para aproximar
da gente. Eles tem muito o que contribuir com a gente e a gente tem muito a
contribuir com eles. P4

UR 89  -  Eu  acho  que  o fato  da UNILA,  estar  localizado  nessa  posição
estratégica ela, nos permite relação de parceria, uma serie de instituições,
não só do Brasil, como também Argentina e Paraguai. P6
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UR 90 -  Eu acho meio recente para a gente isso porque o Curso ele e
relativamente novo, mas nos mesmo nesse tempo curto já conseguimos e
relação de parceria em pesquisa, extensão, com a UNE, que a Universidade
Nacional  do Paraguai  e  com o  Instituto  de pesquisa  da Argentina,  essa
cidade próxima, agora não lembro o nome. P6

UR 92 - Existem alguns projetos já no campo da residência medica que
tentam que exista uma mobilidade estudantil interessante entre os países e
as parceiras que estão sendo construídas hoje. P7

UR 93 - E essa posição estratégica nossa, de tríplice fronteira só vem a
colaborar com isso, tanto no ensino, com a vinda de professores de fora
para  palestras,  para  aulas  magnas,  pra  cursos,  como na  interação  com
laboratórios de pesquisa, grupos e trabalhando em conjunto em projetos de
extensão então eu só vejo  como positivo  a  localização da UNILA nessa
região. P6

Na  categoria  Aprimoramento  na  Formação  e  desenvolvimento  de

competências  para a atenção a saúde  o olhar  do saber  perpassa fronteiras e

adentra nas diferentes culturas onde este leva consigo sua bagagem de experiência

vivência e praticas profissionais ao campo de trabalho. 

UR 93 - e enriquece muito sim, na formação desses medico né, porque ele
mesmo  os  alunos  brasileiros,  tendo  professores  estrangeiros,  colegas
estrangeiros, então a bagagem de conhecimento, as competências que ele
acaba desenvolvendo e no âmbito de América latina, P6 

UR 98 - a nossa universidade aqui talvez desenvolver um projeto especifico,
para essa questão ai, de como avaliar esses diferentes aspectos culturais,
do idioma, e das praticas medicas da América latina. . P8

UR 99 - A formação medica do Curso de Medicina da UNILA No contexto da
tríplice fronteira vai  ser  muito bem vindo uma vez que na nossa região,
temos uma carência muito grande de profissional medico qualificado, tanto
no atendimento básico da saúde, quanto no atendimento especializado e
temos  muitos  profissionais  sem  capacitação  técnica,  que  a  UNILA,  vai
passar  a  oferecer  e  vai  colocar  no  mercado  profissional  com  uma
capacidade ética e técnica muito grande o que e que a gente se dispor a
oferecer. P9

UR 100 - Eu acho que a UNILA vai trazer um salto de qualidade medica na
região  da  tríplice  fronteira  uma vez  que vai  enviar   médicos  com essas
mesmas características de  formação não só para o Brasil, para o Paraguai,
Argentina, enfim para toda América latina,  P9

Na categoria Necessidade de adequação da legislação sobre revalida de

diplomas e jurisdição da prescrição,, podemos observar a importância de que se

volte  a  percepção de  atuação em  outros  parâmetros,  onde  será  importante  o

alicerçamento de parcerias e convênios entre todos os países envolvidos. Giovanella
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et  al.(2007,  p.  S264),  enfatiza  para:  "necessidade  de  que  os  mecanismos  para

acesso  devem  ser  facilitados  e  uniformes,  dando  pouca  margem  a  diferentes

interpretações, pois obstáculos burocráticos podem incidir  negativamente sobre o

direito do paciente ser tratado em outro país". E os respondentes relatam que: 

UR 102 - E voltando a questão da tríplice fronteira esse profissional, para
ele poder a atuar, algumas questões tem que ser reavaliadas, por exemplo,
a questão qual é a jurisdição do ponto de vista do poder de uma prescrição
de um medico brasileiro no Paraguai, na Argentina, e vice-versa, solicitação
de exames da própria passagem da fronteira, de um pais para o outro de
um professorem exercício de sua função, exige né que essa viagem seja
publicada no Diário Oficial,  Então essa situação e muito complicada, são
aquelas situações em que a realidade obriga a que toda pratica, teórica e
conceitual seja revista, P10

UR  97  -  Que  a  gente  tem  um  contexto  aqui  de  tríplice  fronteira,  de
bilinguismo que a gente possa criar algum tipo de curso para qualificar o
processo de revalidação. Essa historia de vir médicos da América latina, de
Cuba,  e  outros  lugares,  e  simplesmente  entrarem,  eu  acho  que  seria
interessante eles passarem por uma universidade. P8
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6- Considerações Finais

Ferreira (2015, p. 67) nos fala que nos últimos 20 anos “o governo brasileiro

vem,  paulatinamente,  implementando programas de qualificação da formação de

recursos humanos em saúde”. BRASIL (2000; 2001; 2004; 2005; 2009; 2011). Esses

programas  têm  alicerçado  seus  pilares  em  duas  grandes  áreas:  a  Saúde  e  a

Educação.

A interlocução que as mesmas têm neste tipo de trabalho é evidente e sua

complementaridade cada vez mais, é reconhecida felizmente.

A Constituição Federal do Brasil aponta que saúde entre outros aspectos da

vida social, é direito de todo (a) brasileiro (a) e obrigação do Governo nas suas três

esferas.

Neste processo de transição passamos a compreender que saúde se faz de

forma sustentável, com intersetorialidade, ênfase na promoção à saúde, bem como

atenção à sua prevenção e recuperação.

Novos  saberes  e  novas  perspectivas  nasceram  para  atender  a  este

direito/dever à saúde; um grande desafio se impôs a Academia na tarefa de formar

recursos humanos à luz desta perspectiva ampliada de saúde (PATTON, 2005).

O processo de formação médica encerra uma grande centralidade para todo o

exercício da saúde. Conceber e implantar um Curso de Medicina numa região de

fronteira indiscutivelmente agrega mais dificuldades.

A questão da multiculturalidade e do bilinguismo neste cenário é de enorme

importância,  pois,  interferem  de  maneira  aguda  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem.

Esta  pesquisa  evidenciou  os  desafios  e  as  perspectivas  que  compõem o

processo de implantação do Curso de Medicina da UNILA quanto aos dois temas

citados anteriormente.

Assim podemos sustentar que:

 Os pressupostos e princípios contidos no PPC do Curso são reconhecidos

pelos  respondentes  que  os  vem  alinhados  as  DCN,  e  a  interação  dos

mesmos devem nortear a perfil do egresso;

 A multiculturalidade enquanto princípio da formação médica é defendido pelos
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atores envolvidos que a consideram qualificadora para o exercício médico;

contudo  os  aspectos  de  infraestrutura  para  que  a  mesma  possa  ser

vivenciada não são providos pela IES,

 O  bilinguismo  como  condição  necessária  para  o  desenvolvimento  de  um

trabalho multicultural não encontra na referida Instituição condições plenas de

exercício, com dificuldade de domínio do espanhol por parte do corpo docente

e funcionários, oferta insuficiente de bibliografia bilíngue entre outros.

 O  processo  de  implantação  é  reconhecido  como  inadequado  quanto  à

profundidade  de  discussão  sobre  o  aspecto  curricular  e  insuficiência  de

cenários de prática nos países que compõem a tríplice fronteira.

Por meio da análise da entrevista semi estruturada, foi possível conhecer e

saber dos docentes, suas vivencias e experiências de uma Educação Superior no

contexto da Multiculturalidade e Bilinguismo. Foram percebidos durante a analise,

quatro núcleos orientadores que organizaram o processo da análise de conteúdo, a

saber:

 Diretrizes Curriculares Nacionais- DCN e PPC 

 Multiculturalidade na Formação Médica 

 Bilinguismo na Formação Médica 

 Processo de Formação Médica em um contexto de Tríplice 

Os  docentes  por  meio  desta  análise  especificaram  os  desafios  e  as

conquistas que vivenciam desde sua concepção como uma Universidade voltada

para a Multiculturalidade e Bilinguismo em uma Tríplice Fronteira.

Nesta perspectiva podemos reiterar a percepção que obtivemos na entrevista

semiestruturada destacando que:

 A percepção da normatização vigente do PPC nos indica que neste cenário o

perfil  do  egresso  na  Atenção  primaria  já  no  cenário  de  prática  desde  o

primeiro ano, favorece uma vivencia dentro das necessidades da comunidade

ampliando  sua  compreensão  das  dimensões  de  um  padrão  de  saúde

sustentável;  Este  processo  é  reconhecido  como  algo  permeado  por

metodologias ativas dentro do processo ensino-aprendizagem, que propiciam

autonomia  e  a  educação  permanente;  Contudo  apontam  que  esta  carga
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horária de vivência poderia ser aumentada; 

 O  multiculturalismo  como  uma  característica  do  Curso  de  Medicina  é

defendida como troca de conhecimento e estabelecimento de vínculos, assim

como, integração de diferentes culturas e saberes e compromisso com bem

estar  social.  Mas  ao  mesmo  tempo  salientam  que  encontram  desafios  a

serem superados,  pois  esta  condição  multicultural  também gera  barreiras,

isolamento, segregação e contribui para piores resultados acadêmico.

 O bilinguismo como parte do processo de uma Educação Multicultural, revela

a  existência  de  desafios  quanto  ao  domínio  do  espanhol,  por  todos  os

envolvidos.   Por  outro  lado,  observa-se  que  para  os  respondentes  é

importante o Bilinguismo dentro de uma Educação Universitária. Sua inserção

amplia o acesso à bibliografia e melhora a prestação nos serviços de saúde.

E uma formação médica bilíngue contribui na comunicação e interação com

pacientes de diferentes países.

 O  processo  de  implantação  em  um  contexto  de  Tríplice  denota  que  o

aprimoramento  da  formação  com  a  visão  de  três  contextos  sociais  e

epidemiológicos só tem a contribuir para um cuidado de qualidade. Ressalta a

relevância do fomento de parcerias internacionais para a formação em saúde,

aprimoramento  na  formação  e  desenvolvimento  de  competências  para  a

atenção  a  saúde  e  a  necessidade  de  adequação  da  legislação  sobre  os

processos  de  revalidação  de  diplomas  e  jurisdição  da  prescrição.  Os

respondentes caracterizaram a importância fundamental de estar inserido em

uma  zona  de  tríplice  fronteira,  o  que  favorece  o  vinculo  de  parcerias  e

acordos. 

Diante  de  todo  processo  educacional  inovador,  existem  e  coexistem

determinados  componentes  de  funcionalidade  do  processo  ensino  aprendizagem

que apontam para um olhar mais apurado a fim de atenuar os desafios que dela

compõem. Em  uma  formação  multicultural  percebe-se,  portanto  como  salienta

Contreras et al( 2016  p.465) que: 

La multiculturalidad se emplea como elemento descriptivo de la diversidad
social, clasista y étnica, aunque también destaca otros indicadores como la
procedencia, los rasgos epiteliales y los propios elementos de la cultura. Se
hace  evidente  la  estrecha  relación  entre  los  procesos  culturales  y  las
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diferenciaciones socioculturales que se construyen en los grupos humanos
a partir de sus prácticas históricas, sociales, etnoculturales y económicas

Estas  diferenciações  são  importantes  no  meio  da  educação,  onde  a

convivência deve ser de tolerância e reconhecimento. 

Ruiz-Moreno (2014, p. 95), defende que:

A  implementação  de  propostas  educativas  inovadoras  que  incluam  o
diálogo, a construção coletiva de conhecimentos e a parceria, contribui no
desafio de formar cidadãos solidários, participativos e comprometidos com
as  mudanças  pessoais,  institucionais  e  sociais  que  nossa  realidade
demanda.

Pode-se  observar,  tanto  no  instrumento  atitudinal  LIKERT bem como  nas

entrevistas semiestruturadas um grande ponto de convergência que é a necessária

convergência das DCN e o PPC, onde o processo de ensino aprendizagem está

alinhado ao perfil do egresso do Curso de Medicina, a multiculturalidade como fator

preponderante  em uma zona de fronteira  fortalecendo vínculos  e aprimorando o

conhecimento, o bilinguismo com uma importância única, pois possibilita a existência

de  acervo  bibliográfico  ampliado  e  uma  melhor  interação  com  os  pacientes  de

países latinos americanos e por último uma formação em uma tríplice fronteira que

fomenta  parcerias,  acordos,  aprimoramento  com o  conhecimento  do Sistema de

Saúde de outros países dentro de uma competência ímpar. 

Por  outro  lado  à  pesquisa  revelou  tanto  no  instrumento  atitudinal  do  tipo

LIKERT  como  na  entrevista  semi-estruturada,  alguns  desafios  que  devem  ser

analisados  com maior  atenção,  como:  baixa  carga  horária  na  atenção  primária,

escasso  acervo  bibliográfico  bilíngue,  formação  de  barreiras,  isolamento,  piores

resultados acadêmicos, falta de parcerias e legislação vigente do Revalida. 

Finalizando reitero que esta pesquisa, realizada na cidade de Foz do Iguaçu,

retrata  inúmeras  dificuldades  quanto  à  Multiculturalidade  e  o  Bilinguismo  num

contexto de Formação Médica. Contudo vários avanços puderam ser localizados,

como a amplitude da formação, o conhecimento de vários perfis epidemiológicos e

todos os sentimentos e atitudes positivas que uma aprendizagem intercultural pode

trazer.

Acredito  serem  importantes  as  interpretações  e  analises  realizadas  nesta

pesquisa  que  evidenciam  as  dificuldades  e  soluções  encontradas  para  uma

formação médica em processo de implantação numa zona de fronteira. 
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Esta constatação ancora-se na percepção inequívoca do comprometimento

da Instituição, de docentes e discentes permeando todo o leque de adversidades

que um processo dessa magnitude encerra. 

O aprender,  o  educar  dentro  desta  vivência  aprimora  o  conhecimento,  as

habilidades e as atitudes. O sentido da tolerância, do reconhecimento da diferença e

da convivência respeitosa, ética e cidadã devem ser uma fonte inesgotável para a

formação de médicos autônomos e ciosos de seu importante papel na conquista e

manutenção de um padrão de saúde de fato cidadão para todos! 
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Apêndice A - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

TÍTULO:   A multiculturalidade  e  o   bilinguismo  no  contexto  da  formação
médica: Análise de uma experiência

Pesquisadora: Sandra Regina Carneiro de Campos

Orientador (a): Prof. Dra. Beatriz Jansen Ferreira

A motivação inicial  para a  realização deste estudo intitulado  A multiculturalidade e o
bilinguismo  no  contexto  da  formação  médica: Análise  de  uma  experiência
partiu da minha vivência profissional como enfermeira dos docentes e discentes, atuando no
cenário  teórico  e  prático  dos  diversos  Cursos  que  oferecem  a  Universidade  Federal  de
Integração Latino Americana UNILA.
Pretendo desenvolver  esta pesquisa a  fim de determinar os saberes docentes e aprenderes
discentes, no contexto de diversidade cultural do Curso de Medicina da UNILA e Identificar
as  contribuições  para  o  processo  de  ensino/aprendizagem advindas  da  multiculturalidade,
bilinguismo  e  interdisciplinaridade.  Estas  informações  estão  sendo  fornecidas  para  sua
participação voluntária neste estudo.

Para a execução deste estudo, farei grupo focal e aplicarei o instrumento atitudinal do tipo
Likert em três idiomas, com os seguintes participantes - docentes e discentes do 1 e 2 ano do
Curso de Medicina. O instrumento será aplicado em horário programado onde haja maior
disponibilidade  por  parte  dos  participantes,  em uma sala  sem interferências  externas,  nas
dependências da Universidade em questão. Sendo estimado aproximadamente 2 horas para
sua  participação.  Todos  os  discursos  no  grupo  focal  serão  gravados  para  manter  os
depoimentos tal como eles acontecerem, sem perdas ou alterações no conteúdo. 

Gostaria  de  garantir  que,  em  qualquer  momento,  haverá  total  acesso  ao  profissional
responsável  pela  pesquisa,  para  esclarecimento  de  eventuais  dúvidas.  A  principal
investigadora, Sandra Regina Carneiro de Campos, pode ser encontrada no seguinte endereço:
Rua Cuica nº 103, Vila A, e pelos telefones: (45) 9933-7214 e (45) 35756251. 

Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a ética da pesquisa, poderá entrar em
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) – Rua Botucatu, 572 – 1º andar – Conj. 14,
São Paulo – SP, (11) 5571- 1062 FAX: (11) 5539-7162 E-mail: cepunifesp@unifesp.br.

É  garantida  a  liberdade  da  retirada  do  consentimento  a  qualquer  momento  e  deixar  de
participar do estudo sem qualquer prejuízo. É garantido também que as informações obtidas
nesta  pesquisa  serão  analisadas  e  a  divulgação  destas  será  feita  sem a  identificação  dos
entrevistados.  Os  participantes  envolvidos  na  pesquisa  têm  o  direito  de  serem  mantidos
atualizados  sobre  os  resultados  parciais  da  pesquisa,  tanto  quanto  estes  forem  de
conhecimento  do  pesquisador.  E  os  dados  coletados  serão  utilizados  somente  para  esta
pesquisa. Não haverá despesa pessoal para os participantes em qualquer fase do estudo, bem
como não haverá compensação financeira relacionada a esta participação. 

Declaro  que  fui  satisfatoriamente  esclarecido  pelo  pesquisador,  em  relação  a  minha
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participação no projeto de pesquisa intitulado: A multiculturalidade e o  bilinguismo no
contexto  da  formação  médica: Análise  de  uma  experiência cujo  objetivo  e
Determinar os saberes docentes e aprenderes discentes, no contexto de diversidade cultural do
Curso  de  Medicina  da  UNILA  e  Descrever  as  contribuições  para  o  processo  de
ensino/aprendizagem permeadas pela multiculturalidade e o bilinguismo no desenvolvimento
do Curso de Medicina na Universidade Federal de Integração Latino Americana.

Serei convidado a responder algumas questões previamente estipuladas pelo pesquisador, de
maneira livre com a maior autonomia de opinião. O pesquisador declarou que, por se tratar de
pesquisa envolvendo seres humanos, sua execução, embora não implique em riscos do ponto
de vista clínico, pode causar um risco mínimo de desconforto emocional.
Estou ciente e autorizo a realização dos procedimentos acima citados e a utilização dos dados
originados destes procedimentos para fins didáticos e de divulgação em revistas científicas
brasileiras ou estrangeiras, contanto que sejam mantidas em sigilo informações relacionadas à
minha privacidade, bem como garantido meu direito de receber resposta a qualquer pergunta
ou esclarecimento de dúvidas acerca dos procedimentos, riscos e benefícios relacionados à
pesquisa,  além de  que  se  cumpra  a  legislação  em caso  de  dano.  É  possível  retirar  meu
consentimento a qualquer hora e deixar de participar do estudo sem que isso traga qualquer
prejuízo à minha pessoa. 

O  termo  está  sendo  disponibilizada  em  2  (duas)  vias  originais,  uma  para  ficar  com  o
participante, e outra para ficar com o pesquisador.

Desta forma, concordo voluntariamente e dou meu consentimento, sem ter sido submetido a
qualquer tipo de pressão ou coação.

_________________________,______ de ______________________ de 2015.

_______________________________                    __________________________________

        Assinatura do Participante                            Assinatura do Pesquisador           
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APÊNDICE B – LIKERT – VERSAO EM PORTUGUES

 INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA

A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência -  Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde -

CEDESS/UNIFESP

OBJETIVO

O objetivo deste instrumento fundamenta-se em  detectar qual é a sua opinião

sobre o A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica:

Análise de uma experiência, no Curso de Medicina da UNILA.

Note que  não existe resposta certa e errada. O importante é conhecer  a sua

percepção!  Sua resposta é de  enorme importância para o aprimoramento do

Curso  de  Medicina  da  UNILA.  Assim  sua  participação  é  fundamental  neste

processo! 

INSTRUÇÕES

Leia cuidadosamente cada afirmação e escolha apenas uma alternativa de resposta

que deve ser aquela que mais represente a sua opinião.

As alternativas são: CP – CONCORDO PLENAMENTE: Você concorda totalmente

com a asserção; IC – INCLINADO A CONCORDAR: Você tende a concordar com a

asserção; ID – INCLINADO A DISCORDAR: Você tende a discordar da asserção; DP

– DISCORDO PLENAMENTE: Você discorda totalmente da asserção.

É necessário que você responda a todas as asserções do instrumento de pesquisa

para que ele  possa ser validado estatisticamente; se isto não ocorrer, sua opinião

não poderá ser considerada. Por gentileza assinale todos os dados de identificação,

pois são fundamentais para a caracterização da pesquisa.

 Use o espaço ao final deste instrumento para expressar sua opinião sobre

outros  aspectos  do  Curso  de  Medicina  da  UNILA  que  você  considerar

relevante. Agradecemos muito sua colaboração!
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Categoria 
Profissional

1- Professor (  ) 2- Aluno do 1º ano (  ) 3- Aluno do 2 ano (  )

Nacionalidade 1- Brasileiro (  ) 2- Paraguaio (  ) 3- Argentino (  ) Uruguaio 
(  ) Outro País?

Sexo M (  ) F (  )
Faixa Etária De 22 a 27 anos (  ) De 28 A 32 anos (  ) De 32 A 37 anos 

(  ) Mais de 37 anos (  )
Proficiência em 
idiomas

1-Espanhol (  ) 2-Português (  ) 3-Inglês (  ) 4-Guarani (  ) 5. 

Outros (  ) 
Tempo de 
docência (só 
para docentes). 

De 3 A 7 anos (  ) De 8 A 12 anos (  ) + De 12 anos (  )

Tempo de 
profissão (só 
para docentes).

De 3 A 7 anos (  ) De 8 A 12 anos (  ) + De 12 anos (  )

Titulação (só 
para docentes).

Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós – doc (  )

Regime de 
Trabalho (só 
para docentes).

20 horas (  ) 40 horas (  ) 40 horas com dedicação exclusiva 
(  )

CP IC ID DP
1- O corpo docente e discente bem como os gestores
da  Instituição  de  Ensino  Superior  -  IES  devem fazer
parte da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso -
PPC do Curso de Medicina da UNILA. 
2-  A convivência  entre  várias  culturas  visa  resistir  à
ideia de que “uma cultura vale mais que outra”.
3-  A  UNILA  estimula  os  docentes  e  discentes  a
utilizarem  alternadamente  sua  língua  de  origem  no
processo de ensino/aprendizagem.
4- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
não reconhece os conhecimentos prévios dos discen-
tes, por meio de avaliações diagnósticas antes de inici-
ar os módulos.
5- O PPC deve ser o norteador do currículo do Curso
de Medicina da UNILA.
6- A multiculturalidade é um fator de enriquecimento e
abertura  de  novas  e  diversas  possibilidades  no
processo de ensino/aprendizagem na formação médica.
7-  A  infraestrutura  da  UNILA  contempla  a  ideia  de
bilinguismo  com  a  presença  de  identificação  dos
lugares, usando mais de um idioma.
8-  A implantação do Curso de Medicina,  na UNILA é
relevante  socialmente  para  a  população  local  e
especialmente para a tríplice fronteira.
9- O perfil do egresso do Curso de Medicina da UNILA
deve estar contido no PPC, norteado pelas Diretrizes
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Curriculares Nacionais - DCN vigentes.
10- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
utiliza casos reais, de várias culturas para exemplificar
situações  de  saúde  durante  o  processo  de
ensino/aprendizagem.
11- O corpo docente e funcionários administrativos do
Curso de Medicina da UNILA não dominam os idiomas
prevalentes no Curso.
12- A integração ensino/serviço no âmbito da Atenção
Básica – AB e na Rede de Urgência/Emergência dos
Sistemas de Saúde local e regional, contribuem para o
processo de formação médica desenvolvido na UNILA.
13-  O  Curso  de  Medicina  da  UNILA  tem  eixos
formativos que se enquadram dentro do proposto pelas
DCN:  formação  generalista,  humanista,  crítica  e
reflexiva.
14- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
não  utiliza  avaliações  orais  e  escritas  em  vários
idiomas.
15- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
mostra-se disposto a explicar novamente um conteúdo
quando o aluno não compreende em função do idioma,
substituindo  a  explicação  na  língua  de  domínio  do
discente.           

16- A UNILA ainda não oferece cenários de prática nos
países  que  compõem  a  tríplice  fronteira,  o  que
enfraquece o processo de integração entre os países
na formação médica.
17- O currículo  do Curso de Medicina da UNILA usa
bibliografia em vários idiomas.
18- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
considera para a formação médica, os perfis epidemio-
lógicos dos países de origem dos discentes.
19- A língua tem sido uma barreira para o aprendizado
dos alunos no Curso de Medicina da UNILA.
20- É ainda insuficiente à discussão curricular para a
formação médica junto aos países da tríplice fronteira
21-  O  Curso  de  Medicina  da  UNILA adota  no  seu
processo  de  ensino/aprendizagem  as  Metodologias
Ativas.
22-  Uma  concepção  curricular  baseada  em  eixos
formativos  proporciona  uma  formação  interdisciplinar
mais efetiva.

Use este espaço para sua opinião se considerar necessário 
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APÊNDICE C – LIKERT EM ESPANHOL

 INSTRUCIONES PARA COMPLETAR EL INSTRUMENTO DE PESQUISA

La  Multiculturalidade y el  bilinguismo en el contexto de la formación médica:

Análisis  de  una  Experiencia  -Maestría  Profesional  en  Enseñanza  de   las

Ciencias de la Salud

CEDESS-/UNIFESP

OBJETIVO

El objetivo de este instrumento se fundamenta en verificar cuál es su opinión sobre 
La  Multiculturalidade y el  bilinguismo en el contexto de la formación médica: 
Análisis de una Experiencia, en el Curso de Medicina de la UNILA.

Verifique  que  no existe respuesta correcta  o  incorrecta.  Importante  es  conocer  tu

percepción!  Tu respuesta  es  muy importante  para  el   conocimiento  del  Curso  de

Medicina de la UNILA. Así que tu participación es fundamental en este proceso! 

INSTRUCIONES

Después de leer cuidadosamente cada afirmación, elija apenas  una alternativa de
respuesta que debe ser aquella que más represente  su opinión.

Las alternativas son: CP – TOTALMENTE DE ACUERDO-: Usted está totalmente 
de acuerdo con la proposición; IC – INCLINADO A ESTAR DE ACUERDO: Usted
está inclinado a estar de acuerdo con la proposición; ID – INCLINADO A ESTAR
EN DESACUERDO: Usted está inclinado a estar en desacuerdo con la 
proposición; DP – TOTALMENTE EN DESACUERDO: Usted está totalmente en 
desacuerdo con la proposición.

Es necesario que usted responda a todas las proposiciones del  instrumento de
pesquisa para que él pueda ser validado estadísticamente; se eso no ocurre, su
opinión no  podrá ser considerada.

Por favor marque todos los datos de la identificación, pues son  fundamentales para
la caracterización de la pesquisa.

 Use el espacio al final de este instrumento para expresar su opinión sobre otros
aspectos del  Curso de Medicina de la UNILA que usted considere relevantes. 

Agradecemos mucho su colaboración!
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Categoría 
Profesional

1-  Profesor ( ) 2- Alumno del 1º ano ( ) 3- Alumno del  2 año ( 
)

Nacionalidad 1- Brasileño (  ) 2- Paraguayo (  ) 3- Argentino (  ) Uruguayo 

(  ) Otro País?

Sexo M (  ) F (  )

Edad De 17 a 22 años (  ) 22 a 27 años (  ) De 28 A 32 años (  ) De 
32 A 37 años  (  )  Más de 37 años  (  )

Dominio de 
idiomas

1-Español (   )  2-Portugues (  )  3-Ingles (  )  4-Guarani (  ) 

5. Otros (   ) 

Tiempo de 
docencia (solo 
para docentes). 

De 3 A 7  años ( ) De 8 A 12 años ( ) + De 12 años ( )

Tiempo de 
profesión (solo 
para docentes).

De 3 A 7  años ( ) De 8 A 12 años ( ) + De 12 años ( )

Titulación (solo 
para docentes).

Maestría (  ) Doctorado (  ) Pos – doc. (  )

Titulación (solo 
para docentes).

20 horas (  )  40 horas (  )  40 horas con dedicación exclusiva (
)

CP IC ID DP
1-  El  grupo de profesores y alumnos bien como los
gestores de la Institución de Enseñanza Superior - IES
deben  participar  de  la  elaboración  del  Proyecto
Pedagógico  del   Curso  -  PPC  de  Medicina  de  la
UNILA. 

2-   La   convivencia  de  varias  culturas  tiene  como
objetivo, mostrar que todas tienen el mismo valor.
3-La  UNILA estimula   los  profesores  y  alumnos  a
utilizar  alternativamente  su  lengua  materna  en  el
proceso de enseñanza / aprendizaje.
4- El grupo de profesores del Curso de Medicina de la
UNILA  no  reconoce  el  conocimiento  previo  de  los
estudiantes  a  través  de   evaluaciones  diagnósticas
antes de iniciar los módulos.
5-  En la UNILA, el  PPP de la institución es un guía
norteador para  el currículo del Curso de Medicina. 
6-   La  multiculturalidad   es  un  factor  de
enriquecimiento  y  apertura  de  nuevas  y  diversas
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posibilidades  en  la  enseñanza-aprendizaje  en  la
formación médica.
7-  La infraestructura de la  UNILA incluye la  idea de
bilingüismo, con la presencia de identificación de los
lugares, usando más de un idioma.
8- La implantación del Curso de Medicina, en la UNILA
es   socialmente  relevante  para  la  población  local  y
especialmente para los habitantes de la triple frontera.
9-  El perfil del egresado del Curso de Medicina de la
UNILA debe estar contenido en el PPC, guiado por las
Directrices Curriculares Nacionales - DCN vigentes.
10-  El grupo de profesores del Curso de Medicina da
UNILA utiliza  casos  reales,  de  varias  culturas  para
ejemplificar situaciones de salud durante el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
11-  Los profesores y  funcionarios administrativos del
Curso  de  Medicina  de  la  UNILA  no  dominan  los
idiomas frecuentes del Curso.
12-  La integración enseñanza/servicio en el ámbito de
la  Atención  Básica  –  AB   y  en  la  Red  de
Urgencia/Emergencia de los Sistemas de Salud local y
regional,  contribuyen  para  el  proceso  de  formación
médica desarrollado en la UNILA
13-  El   Curso  de  Medicina  de  la  UNILA tiene  ejes
formativos que se encuadran dentro de la propuesta
de las DCN: formación generalista, humanista, crítica y
reflexiva.
14-  EL grupo de profesores del  Curso de Medicina de
la UNILA no utiliza evaluaciones orales y escritas en
varios idiomas.
15-    El grupo de  profesores del  Curso de Medicina
de  la  UNILA  muestra  su  disposición  para  explicar
nuevamente  un  contenido  cuando  el  alumno  no
comprende  en función del  idioma, substituyendo la
explicación en la lengua de dominio del alumno.     
16-   La  UNILA  todavía  no  ofrece  escenarios  de
práctica en los países que componen la triple frontera,
lo  que  debilita  el  proceso  de  integración  entre  los
países en la formación médica.
17-  El currículo del Curso de Medicina de la UNILA
usa bibliografía en varios idiomas.
18- El grupo de profesores del Curso de Medicina de la
UNILA considera para la formación médica, los perfiles
epidemiológicos  de  los  países  de  origen   de  los
alumnos.
19-  La lengua ha  sido una barrera para el aprendizaje
de los alumnos en el Curso de Medicina de la UNILA.
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20- Es todavía insuficiente la discusión curricular para
la  formación  médica  junto  a  los  países  de  la  triple
frontera
21-  El Curso de Medicina de la UNILA adopta en su
proceso  de  enseñanza/aprendizaje  las  Metodologías
Activas.
22-  Un currículo  basado  en  la  interdisciplinariedad
proporciona  una  formación  más  amplia  y  con  más
cualidad.

Use este espacio para su opinión si considera necesario

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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APÊNDICE D LIKERT EM GUARANI

Tavarandu  reta  ha   ñe'ekõi  pohanohára  ñehekombo'epe:Jehasapyre

ñehesa' ijo. ỹ -Maestría Profesional en Enseñanza de  las Ciencias de la Salud-

CEDESS-/UNIFESP

Jehupytyséva

Jehupytyséra Ko tembiapópe ha'e jehechaKuaa nde aKãreñoi Ñembohupe mbo'epy
ha  ñehakombo'e  opaichagua  Tavarandu  reta  ha   ñe'ekõi  pohanohára
ñehekombo'epe:Jehasapyre ñehesa' ijo.ỹ

Jahesa'yijo tembiasaKue, mbo'esyry tasy'õpegua, UNILA pegua.

JehechaKuaa naiporihái ;nemboharái oĩporáva ha oĩvaiva.

Romomba'eguasu nde ohechahaicha, embohoráiva tuichamba'e Kuaapyrã, mbo'epy

tesãi'o UNILA peguarã. Péĩcha nde Kuaapy tuichaiterei mba'e Ko tembiapópe guarã.

MBA'ÉICHAPA OJEJAPOTA- 

Ñemoñe' rie peteĩ teĩ umi moñeĩva, eiporavo peteĩ ombohavái porãvéva ẽ ne 
aKãreñoi.

Ikatúva apytépo oĩ:

CP – AIMERAMO  PETEĨ ÑE'EME , 

IC – AĨNUNGA HENDIVE, 

ID – AJO'AVYNUNGA HENDIVE

DP – AJO'AVYPAĨTE HENDIVE

Embohov i va'erã Katuete Ko'a porandu jeporeKarã iKatu haguáicha oje iporu ẽ
Kuaapyrãmo, naupéicharamo ne remimo'ã naiKatumo'a oijeporu. Ikatu opaKuevo 
eiporu pa'ũ chai hágua ne remimo'ã mbo'epy tasy'óre.

Aguyje ñeipytyvo're . 

Tembiapo 
ojapova

1-  Mbo'ehára ( ) 2- Temimbo'e 1º arypegua ( ) 3- Temimbo'e  2 

arypegua(  )

Mamogua 1- Brasileño (  ) 2- Paraguayo (  ) 3- Argentino (  ) Uruguayo (  )  
Ambue País?
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Iméña Kuimba'e(  )  Kuña (  )

Ary De 17 a 22 ary (  ) 22 a 27 ary (  ) De 28 A 32 ary (  ) De 32 A 37 
ary  (  ) Mas de 37 arygui  (  )

Ñe'  ẽ
oñe' vevaẽ

1-Español (   )  2-Portugues (  )  3-Ingles (  )  4-Guarani (  ) 5. 

Ambue(   ) 

Ary 
ombo'eha(Mbo
'eharape 
guarã). 

3 A 7  ary ( ) De 8 A 12 ary ( ) + De 12 arygui ( )

Ary 
omba'apohha 
(Mbo'eharape 
guarã).

3 A 7  ary ( ) De 8 A 12 ary ( ) + De 12 arygui ( )

Mbo'epy 
ohupytyve 
(Mbo'eharape 
guarã)

Maestría (  ) Doctorado (  ) Pos – doc. (  )

Aravo 
omba'apova 
( Mbo'eharape 
guarã).

20 aravo (  )  40 aravo (  )  40 aravo hapevape añoite (  )

CP IC ID DP
1-Aty  mbo'ehara  ha  temimbo'e  ha  avei  ombohapeva
Institucion  Enseñanza  Superiorpegua  –  oĩva'eva  aty
ojapovape Proyecto Perdagogico mbo'esyrypegua – PPC
Tasy'opegua UNILApegua. 
2-  Opaichagua  tekovekuéra  oi óramo  oñondive  ohekaḱ
ohechauka opavave Tavarandukuéra peteícha iporãha.
3- UNILA omogueroehiehi mbo'ehara ha temimbo'e Kuera
oiporu hagua iñe'e peteĩha mbo'epy ha teKombo'epe.
4- Aty'mbo' eharaKuera mbo'esyry tasyopegua UNILAgua
nomoemba'ei  Kurapy  ogueruva   temimbo'e  hendive
ojopovo aranduehauKa oñepurũva mbo'epy pyahu.
5-  UNILApe  ePPP  Instituciongua  ha'e  tape  ojehekáva
tembiapo rape, mbo'epy pohanohára pegua.
6-  Ñeime opaichagua ombotuicha ha ome'  peteĩ  pa'ũẽ
pyahupe.
7-  Ñembohete  UNILApe omomba'e moKoĩ ñe'  joiporu,ẽ
avei tenda oiporuhape heta ñe' . ẽ
8-  Ko  mbo'epy  tasy'o  ñembohape,  UNILApe  ha'e
tuichaitei mba'e ha tuichavemtema avaKuera syirehegua.
9- Ombohu'ãva mbo'epy tasy'orehegua UNILApe oiva'erã
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PPCpe, ha oñembohape curriculum nacional rupive.i
10-  Mbo'eharakuera  mbo'epy  tasy'opegua  UNILApegua
oipuru oiko añetéva opa tatáre, oñembote chapyrã hãgua
tesãi'rehegua tekombo'e ha mbo'epýpe.
11-  mbo'eharakuéra ha opa omba'apóva mbo'epy tasy'o
UNILApe, ndoikumbyi ñe'  ojeiporúva mbo'epype.ẽ
12-  Ñembyaty  mbo'epy\mba'apo  ome' va  opavávepeẽ
hasype  guarã\ko'ãva  omoĩru  tekombo'e  tasy'o
ñembohape UNILApe.
13-  Mbo'esyry  tasy'o  UNILApe,  oguereko  ñehekombo'e
oĩva  DCN  oipoávape:  ñehekombo'e  generalista,
humanista, critica y reflexiva. 
14-Aty  mbo'eharakuéra  mbo'epy  tasy'o  UNILApegua
roiporui  ñe'    aranduehauka  ha  jchai  opaichaguaẽ
ñe' me.ẽ
15-   Aty  mbo'eharakuéra  mbo'epy  tasy'opegua
UNILApegua,  omomba'eguasu  omyesakã  hagua
temimbo'akué  rape  umi  nahisak iva  iñe' me,  haẽ ẽ
omomba'e guasu temimbo'e ñe' .ẽ         

16-  UNILA  nome' i  mbo'apo  ñehekombo'e  ambueẽ
tatãme,  péva  omokangy  ñemoirũ  ambu'e  teãnguerandi
pohanohára ñehekombo' pe.ẽ
17-  Curriculum  mbo'epy  tasy'o  UNILApegua  oipuru
aranduka opaichagua ñe' me.ẽ
18-  Aty  mbo'echaraku ra  mbo'epy  tasy'o  UNILApeguaẽ
omomba'e  ñehekombo'e  pohanoharaicha,  tachapyrã
epidemiológicos  tatãnguera  heñoihaguápe
temimbo'ekuéra.
19-  Pe ñe'e ha'e vaeKue peteĩ jejoko pe mba'e  kua'apy
temimbo'e Kuera UNILApeguape.
20- Sa'i  gueteri  oiko  ñomongeta  techapyra  tekombo'e
pohanoharaicha mbohapy tesã ñemoiru ndive.
21- Mbo'esyry tasy'opegua UNILAgua oiporu mbo'epy ha
kuaapy las Metodologías Activas.
22-  Tembiapo  rape  ojehechakuaahape  opaichagua
mbo'epy ome'  tekombo'e tuicha ha iporãva.ẽ

Eiporu  ko'ape oimeramo reikoteve emoĩ hagua nde 
pyapy

APÊNDICE E: ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA

Pesquisa sobre:  A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação

médica: Análise de uma experiência
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Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde- CEDESS/UNIFESP

OBJETIVO

O objetivo deste instrumento fundamenta-se em  detectar qual é a sua opinião

sobre o A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica:

Análise de uma experiência, no Curso de Medicina da UNILA.

Sua resposta é de  enorme importância para o aprimoramento do Curso de

Medicina da UNILA. Assim sua participação é fundamental neste processo!

Os  dados  aqui  solicitados  serão  mantidos  de  forma  sigilosa,  preservando  o

anonimato de cada entrevistando. 

Agradecemos muito sua colaboração!

ENTREVISTA

Número do entrevistado _______________
Idade:_______________    Ano de atuação no Curso de Medicina:___________
Nacionalidade: Brasileiro (  )  Paraguaio (  ) Argentino (  ) Uruguaio (  ) Outro País
Tempo de docência: De 3 A 7 anos () De 8 A 12 anos ( ) + De 12 anos ( )
Tempo de profissão: De 3 A 7  anos ( ) De 8 A 12 anos ( ) + De 12 anos ( )

1  –  Qual  a  sua percepção sobre  a formação Médica  desenvolvida  no Curso de
Medicina  da  UNILA,  frente  as:  Diretrizes  Curriculares  Nacionais-  DCN e  Projeto
Político Pedagógico- PPP Institucional?

2  –  Como  você  vê  a  questão  da  multiculturalidade  na  Formação  Médica
desenvolvida no Curso de Medicina da UNILA?

3 – Como você avalia o uso de mais de uma língua (bilinguismo), no processo de
Formação Médica desenvolvida no Curso de Medicina da UNILA?

4 – Como você avalia o processo de Formação Médica desenvolvida no Curso de
Medicina da UNILA em um contexto de Tríplice Fronteira?

APÊNDICE F – RESULTADO DA ANÁLISE QUANTITATIVA DO INSTRUMENTO

ATITUDINAL LIKERT
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Validação estatística do instrumento Likert aplicado na dissertação

de mestrado intitulada “A Multiculturalidade e o  bilinguismo no

contexto da formação médica: Análise de uma experiência”

ABRIL DE 2016

Paula Jansen
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2. INTRODUÇÃO
O  principal  objetivo  deste  trabalho  foi  validar  a  dissertação  intitulada  “A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, utilizando um instrumento de percepção do tipo atitudinal ou

Likert. 
Foram distribuídos 118 instrumentos  entre  profissionais  específicos,  sendo

parte professores e parte alunos, com 22 asserções cada. Foram validadas 15 das

22 asserções, apresentando um percentual de 31,82% de perda.
O percurso metodológico de validação de conteúdo e estatística ocorreu da

seguinte forma:

 Processo de validação do instrumento 
1. Validação da fraseologia:
2. Validação das asserções – correlação linear;

 Resultados da Pesquisa:
1. Valores médios por asserção validada; 
2. Valores médios por asserção não validada; 
3. Valores médios por dimensão;
4. Incidência da população pelos eixos de análise.

 Os recursos estatísticos utilizados foram: 
1. Teste de Correlação Linear (r); 
2. Análise de variância – ANOVA;

                               Gráficos de Barras.
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3. DESENVOLVIMENTO

O instrumento atitudinal foi  aplicado em uma população de 111 alunos, da

área  da  dissertação  “A Multiculturalidade  e  o   bilinguismo  no  contexto  da

formação médica:  Análise de uma experiência” e  consistia  em 22 asserções,

randomizadas por quatro dimensões: Curso de Medicina da Unila e a DCN e o PPC;

Ensino Médico e a Multiculturalidade; Ensino Médico e o Bilinguismo; Implantação

de um curso médico em uma zona de fronteira.

Foram  considerados  os  seguintes  eixos  de  análise:  gênero;  faixa  etária;

nacionalidade; categoria profissional; domínio de idiomas, tempo de docência, tempo

de profissão; titulação; regime de trabalho. Os grupos para cada eixo citado estão

apresentados na tabela 1.

A seguir, a Tabela 1 apresenta a distribuição da população de acordo com os

eixos de análise:

Tabela 1: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos de análise da

dissertação  “A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação

médica: Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Eixos Opções de respostas

Categoria
profissional

Professor 7

Aluno do 1º ano 60

Aluno do 2º ano 51

Faixa etária

Igual ou maior que 17 e menor que 22 anos 81

Igual ou maior que 22 e menor que 27 anos 24

Igual ou maior que 28 e menor que 32 anos 4

Igual ou maior que 33 e menor que 37 anos 3

37 anos ou mais 6

Gênero
Feminino 56

Masculino 62

Nacionalidade Brasileiro 70



124
 

Paraguaio 40

Argentino 2

Uruguaio 4

Outro país 2

Domínio de
idiomas*

Espanhol 78

Português 110

Inglês 46

Guarani 34

Alemão 1

Tempo de
docência**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 5

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 2

Tempo de
profissão**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 4

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 3

Titulação**

Mestrado 3

Doutorado 2

Pós doutorado 2

Regime de
trabalho**

20 horas 0

40 horas 4

40 horas com dedicação exclusiva 3

*Foi  considerada  uma  incidência  para  cada  vez  que  um  respondente  se

declarou  dominante  do  idioma;  um  respondente  pode  ter  declarado  dominância

sobre mais de um idioma;  **Os eixos marcados são aplicáveis apenas para a

população de professores.

3.1  VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO ATIDUDINAL
A  validação  do  instrumento  atitudinal  foi  baseada  em  BRUNO  (1999),

FERREIRA (2004; 2012; 2013) e consta de validação de asserção do instrumento.

3.1.1. ANÁLISE DA VALIDAÇÃO DAS ASSERÇÕES

Esta análise visa assegurar que houve dispersão mínima de respostas entre

os respondentes em relação à escala atitudinal proposta, que existe consistência
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entre pontuação baixa na asserção e pontuação total baixa no instrumento e vice-

versa.  Esta  análise  foi  feita  utilizando-se  o  recurso  estatístico  do  cálculo  do

coeficiente de correlação linear (r), uma vez que, como se pode observar na fórmula

abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente na asserção em análise e (y) refere-

se à pontuação total do respondente no instrumento.

O valor de (r) é calculado para todas as asserções na simulação da primeira

administração,  visando  à  sua  depuração  com  a  eliminação  das  asserções  com

correlação linear inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é calculado novamente

no que se denomina segunda administração, levando-se em consideração apenas

as  asserções  validadas  na  primeira  administração,  envolvendo  todos  os

instrumentos respondidos. Caso alguma asserção ainda apresente correlação linear

inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo final de pontos por respondente.

Associa-se  à  escala  atitudinal  de  concordância  plena e  discordância  plena,  com

termos intermediários, inclinado a concordar ou inclinado a discordar, uma escala

numérica de intervalo constante que, neste caso, será de 4, 3,2, 1, ou 1, 2, 3, 4,

dependendo  do  fato  de  a  asserção  ser  favorável  ou  desfavorável,  visando

possibilitar a aplicação de estatística paramétrica, cálculo das médias e coeficientes

de correlação linear (r).
A  Tabela  2  mostra  os  resultados  da  análise  das  asserções  da  primeira

administração do instrumento.

Tabela  2: Resultado das correlações  das  asserções  para  a  primeira  e  segunda

administrações,  da  dissertação  “A  Multiculturalidade  e  o   bilinguismo  no

contexto da formação médica:  Análise  de uma experiência”, Foz do Iguaçu,

2016.

1ª Administração 2ª Administração

Asserção Média Correlação 1 Correlação 2
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A1 3,75 0,24 -

A2 3,66 0,11 -

A3 2,86 0,48 0,49

A4 2,18 0,44 0,49

A5 3,26 0,24 -

A6 3,75 0,19 -

A7 2,68 0,44 0,42

A8 3,76 0,19 -

A9 3,73 0,08 -

A10 2,93 0,43 0,48

A11 1,92 0,48 0,54

A12 3,79 0,30 0,21

A13 3,69 0,34 0,29

A14 2,44 0,54 0,55

A15 3,18 0,50 0,49

A16 1,65 0,41 0,50

A17 2,84 0,46 0,46

A18 2,73 0,45 0,52

A19 2,24 0,50 0,54

A20 2,02 0,44 0,50

A21 3,25 0,31 0,31

A22 3,74 0,19 -

Nº de Asserções Validadas 15

3.1.1.1. PRIMEIRA ADMINISTRAÇÃO

O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de como é

a relação, de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos respondentes

naquela asserção e sua pontuação total no instrumento. 

Na  Tabela  3  podemos ver  os  resultados  da  média  de  cada  asserção  na

primeira  e  segunda  administrações  e  sua  média  geral.  Após  a  primeira
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administração  foram eliminadas 7  asserções  e  validadas as  restantes.  Uma vez

eliminadas as asserções não validadas, foi realizada uma nova administração com

as asserções restantes e suas médias foram recalculadas, gerando os resultados

apresentados abaixo.

Tabela  3: Resultado  das  médias  das  asserções  validadas,  da  dissertação“A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Asserções -
Média Geral

 
 Asserções não

validadas - Média
Geral

 Asserções validadas - Média Geral

Asserção Média  Asserção Média  Asserção Média
A1 3,75  A1 3,75  A3 2,86
A2 3,66  A2 3,66  A4 2,18
A3 2,86  A5 3,26  A7 2,68
A4 2,18  A6 3,75  A10 2,93
A5 3,26  A8 3,76  A11 1,92
A6 3,75  A9 3,73  A12 3,79
A7 2,68  A22 3,74  A13 3,69
A8 3,76  Média 3,67  A14 2,44
A9 3,73   A15 3,18

A10 2,93   A16 1,65
A11 1,92   A17 2,84
A12 3,79   A18 2,73
A13 3,69   A19 2,24
A14 2,44   A20 2,02
A15 3,18   A21 3,25
A16 1,65   Média 2,69
A17 2,84  
A18 2,73  
A19 2,24  
A20 2,02  
A21 3,25  
A22 3,74  

Média 3,00  

3.1.1.2. SEGUNDA ADMINISTRAÇÃO

Na  segunda  administração  não  foram  perdidas  asserções.  É  importante,

ressaltar, que estes dados revelam a excelente qualidade da validação de conteúdo,
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com asserções construídas de forma clara, objetiva proporcionando uma percepção

entre os respondentes bastante consistente.

3.1.1.3. OBSERVAÇÕES

Esta metodologia prevê como aceitável para critério de validação uma perda

(não validação) de 30% a 40% das asserções, neste caso, de 7 a 9 asserções. Nes-

ta pesquisa tivemos uma perda de 7 asserções o que configura um percentual de

31,82%. Assim, das 22 asserções, 15 foram validadas.

As escalas de percepção têm uma dispersão mais adequada em populações

acima de 50 pessoas; assim podemos inferir que a população de 118 respondentes

constituiu uma amostragem bastante adequada para a análise estatística realizada,

mostrando que o instrumento de pesquisa foi bem concebido e contém densidade

estatística.

A análise na escala Likert está baseada em três intervalos de pontuação: de 1

a 1,99 pontos a percepção é negativa e mudanças de curto prazo devem ser toma-

das; de 2,00 a 2,99 pontos, a percepção revela aspectos a serem melhorados exi-

gindo medidas em médio prazo e de 3,00 a 4,00 pontos a percepção é positiva e

pode ser potencializada. 

Tabela  4:  Apresentação  das  dimensões  com  suas  asserções  validadas  e  suas

médias finais para as asserções validadas, da dissertação “A Multiculturalidade e

o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise de uma experiência”

Foz do Iguaçu, 2016.

Dimensões Assertivas
Assertivas
validadas

Médias

Dimensão 01: Curso de Medicina 
da Unila e as DCN e o PPC

1, 5, 9, 13, 17,
21,22

13, 17,21 3,26

Dimensão 02: Ensino Médico e a  
Multiculturalidade

2, 6, 10, 14,18 10, 14,18 2,70

Dimensão 03: Ensino Médico e o 
Bilinguismo

3, 7, 11, 15,19 3, 7, 11, 15,19 2,57

Dimensão 04: Implantação de um 
curso médico em uma zona de 
fronteira

4, 8, 12, 16,20 4, 12, 16,20 2,41
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3.1.2. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DO INSTRUMENTO DE PERCEPÇÃO

Foi aplicado um segundo método com o teste de Alfa de Cronbach para o

instrumento analisado. Como podemos observar na Tabela 5, o valor é igual a 0,736.

Levando  em  conta  os  critérios  de  George  &  Marley  (2003),  temos  que  a

confiabilidade obtida é aceitável.  Com a finalidade de verificar  se a remoção de

algum item melhora a confiabilidade do instrumento, calculamos os valores para o

alfa com a remoção de cada item, um de cada vez (Tabela 6). Por meio dos valores

apresentados, constatamos que a variação do alfa é pequena, indicando que não há

necessidade de remover nenhum item.

Tabela  5: Medida  de  confiabilidade,  da  dissertação  “A Multiculturalidade  e  o

bilinguismo no contexto da formação médica: Análise de uma experiência”,

Foz do Iguaçu, 2016.

Alfa de
Cronbach

Número de itens

0,736 15

Tabela 6: Medida de confiabilidade com a remoção de cada item, da dissertação“A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Item Alfa de Cronbach para item deletado

Asserção 3 0,718

Asserção 4 0,720

Asserção 7 0,731

Asserção 10 0,721

Asserção 11 0,712

Asserção 12 0,737

Asserção 13 0,734

Asserção 14 0,713

Asserção 15 0,718

Asserção 16 0,717
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Asserção 17 0,724

Asserção 18 0,715

Asserção 19 0,714

Asserção 20 0,717

Asserção 21 0,733

3.1.3. ANÁLISE DE VARIÂNCIA - ANOVA

Com base nos dados obtidos a  partir  da  coleta  de  dados do instrumento

aplicado,  foi  realizada  a  análise  de  variância  nos  resultados  obtidos  para  as

dimensões para garantir que as diferenças entre os valores encontrados são de fato

significativas. Assim, dado que as observações foram obtidas a partir das mesmas

unidades experimentais e em diferentes dimensões, configura-se assim um caso de

medidas repetidas. Desta forma, para compararmos as médias das dimensões em

estudo, utilizamos a ANOVA com medidas repetidas, que, assim como ocorre em

qualquer análise de variância, testa-se a igualdade de médias. 

Segundo  Johnson  &  Wichern  (2008),  a  ANOVA com  medidas  repetidas

necessita de algumas condições de aplicação, tais como: normalidade dos dados e

independência  entre  as  unidades  experimentais.  Violações  da  independência

produzem uma distribuição não normal dos resíduos, o que resulta razões inválidas

da estatística F. No entanto, caso a normalidade não seja satisfeita, sabe-se que

esta metodologia é robusta a essa suposição.

Além desses pressupostos, Huynh & Feldt (1970) sugerem a existência da

suposição de esfericidade da matriz de covariâncias. Se o teste de esfericidade é

rejeitado,  é  necessário  utilizar  a  correção  de  Huynh-Feldt  a  fim  de  obter  uma

estatística F ajustada para testarmos o efeito  de dimensão.  Quando o fator  que

determina os grupos em que as unidades experimentais se encaixam possui apenas

dois níveis (exemplo: apenas duas dimensões), a condição de esfericidade não é

necessária.

Nos procedimentos de testes de hipóteses utilizados consideramos um nível

de significância (α) de 5%. De acordo com Bussab & Morettin (2010), o nível de

significância é a probabilidade de se cometer um erro do tipo I, ou seja, rejeitar a

hipótese nula quando essa é verdadeira. Dessa forma, quanto menor o valor de α,
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menor é a probabilidade de se obter uma amostra com estatística pertencente à

região crítica,  sendo pouco provável  a  obtenção de uma amostra para o qual  a

hipótese nula seja verdadeira.  Portanto, quando o p-valor for  menor do que 0,05

(5%) rejeitamos a hipótese nula do teste em questão.

Por meio das medidas estatísticas apresentadas na Tabela 7 observamos que

as médias das dimensões são decrescentes, com maior valor para a dimensão 1

(3,260) e menor para a 2 (2,409) e que as dimensões 2 e 3 apresentaram valores

iguais a 2,701 e 2,575, respectivamente. Avaliando a variabilidade dos dados, dada

pelo desvio padrão, temos que é maior na dimensão 2 (0,637), seguido da dimensão

3 (0,538), dimensão 1 (0,472) e dimensão 4 (0,463).

Tabela 7: Média e desvio padrão para cada dimensão pertencentes à dissertação “A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Média
Desvio
Padrão

D1 3,260 0,472

D2 2,701 0,637

D3 2,575 0,538

D4 2,409 0,463

Com a finalidade de verificar se as diferenças observadas entre as médias

são significativas aplicamos uma ANOVA com medidas repetidas aos dados.  No

entanto,  primeiramente  avaliamos  a  hipótese  de  esfericidade  da  matriz  de

covariâncias, apresentada na Tabela 8. A partir do p-valor do teste constatamos que

a hipótese em questão não é rejeitada ( ), indicando que não

há necessidade de se corrigir os efeitos da ANOVA.

Tabela  8:  Resultado  do  Teste  de  esfericidade  de  Mauchlyda  dissertação“A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.
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Efeito Dentro de
Sujeitos

W de
Mauchly

Aproximação Qui-
Quadrado

G.
L.

P-Valor

Dimensão 0,957 5,085 5 0,406

Os resultados da ANOVA com medidas repetidas são apresentados na Tabela

9 e por meio do p-valor do teste verificamos que a igualdade entre as médias é

rejeitada  ao  nível  de  5%  de  significância  ( ).  Para

verificar  em quais  dimensões as  médias  são consideradas diferentes  realizamos

testes  de comparações múltiplas,  expostos  na Tabela  10.  A partir  desses testes

constatamos  que  a  dimensão  1  é  diferente  da  dimensão  2  ( ),  3  (

) e 4 ( ) e que as dimensões 2 e 3 são diferentes da dimensão

4,  com   e  respectivamente.  Como  observado  na  análise

descritiva a dimensão 1 tem menor média e a dimensão 4 maior. No entanto, as

médias  das  dimensões  2  e  3  podem  ser  consideradas  iguais,  sendo  ambas

intermediárias em relação às demais.

Tabela  9:  Resultado  do  Teste  de  efeito  dentro  de  sujeitos,  da  dissertação  “A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência” Foz do Iguaçu, 2016.

Fonte de
Variação

Soma de Quadrados
Tipo III

G.L.
Quadrado

Médio
F P-Valor

Dimensão 48,234 3,000 16,078 92,927 0,000

Erro 60,730 351,000 0,173

Vale  ressaltar  que  os  testes  de  comparações  múltiplas  são  baseados  em

médias marginais estimadas (Tabela 11) e consideram a correção de Bonferroni.

Tabela  10: Resultados  das  Comparações  múltiplas,  da  dissertação  “A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência” Foz do Iguaçu, 2016.

(I) 
Dimensão

(J) 
Dimensão

Diferença de Médias
(I-J)

Desvio
Padrão P-Valorb

1 2 0,559* 0,059 0,000
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3 0,685* 0,055 0,000

4 0,851* 0,053 0,000

2
3 0,126 0,056 0,151

4 0,292* 0,054 0,000

3 4 -0,166* 0,048 0,005

Baseado em médias marginais
*. A diferença de médias é significante ao nível de 0,05.
b. Correção para comparações múltiplas: Bonferroni.

Tabela 11: Médias marginais estimadas, da dissertação “A Multiculturalidade e o

bilinguismo no contexto da formação médica: Análise de uma experiência”,

Foz do Iguaçu, 2016.

Dimensão Média Erro Padrão

1 3,260 0,043

2 2,701 0,059

3 2,575 0,050

4 2,409 0,043

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A seguir será apresentada graficamente a validação estatística realizada.

GRÁFICO  1:  Valores  das  médias  da  asserção  não  validada  na  primeira

administração, da dissertação “A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto

da formação médica: Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO  2: Valores  das  médias  das  asserções  validadas  na  segunda

administração, para o grupo dos alunos, da dissertação “A Multiculturalidade e o

bilinguismo no contexto da formação médica: Análise de uma experiência”,

Foz do Iguaçu, 2016.



135
 

GRÁFICO  3: Perfil  Geral  Atitudinal  por  Dimensão  da  dissertação “A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO 4:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre as asserções validadas pertencentes à

Dimensão 1,  “Curso de Medicina da Unila e as DCN e o PPC”, Foz do Iguaçu,

2016.
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GRÁFICO 5:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre as asserções validadas pertencentes à

Dimensão 2, “Ensino Médico  e a  Multiculturalidade”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO 6: Perfil  Geral  Atitudinal  sobre as asserções validadas pertencentes à

Dimensão 3, “Ensino Médico e o Bilinguismo”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO 7: Perfil  Geral  Atitudinal  sobre as asserções validadas pertencentes à

Dimensão 4, “Implantação de um curso médico em uma zona de fronteira”, Foz

do Iguaçu, 2016.
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5. CONCLUSÃO

O  processo  de  validação  da  dissertação “A  Multiculturalidade  e  o

bilinguismo no contexto da formação médica:  Análise  de uma experiência”

evidenciou os seguintes aspectos:

 A perda de asserções foi de 31,82% o que está dentro da margem aceitável

para esse tipo de instrumento de escala atitudinal. 

 O valor do coeficiente alfa de Cronbach para o instrumento analisado é igual

a 0,736. Tomando como base os critérios de George &Mallery (2003), temos

que a confiabilidade do instrumento em questão é aceitável.

 Como observado na análise descrita ao longo do documento, a dimensão 1

tem menor média e a dimensão 4 maior. No entanto, as médias das dimen-

sões 2 e 3 podem ser consideradas iguais, sendo ambas intermediárias em

relação as demais.
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Introdução

O presente relatório baseou-se na dissertação de Mestrado Profissional em

Ensino  de  Ciências  da  Saúde  intitulada  dissertação  “A Multiculturalidade  e  o

bilinguismo no contexto da formação médica:  Análise  de uma experiência”

desenvolvida no Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde –

CEDESS da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP.

Sabe-se que atualmente as novas exigências no mundo do trabalho,  para

adaptar-se  e  adequar-se,  é  necessário  buscar  uma  formação  que  prepare  o

profissional para enfrentar esse novo desafio. Diante deste novo panorama é preciso

compromisso com a formação com perfis  profissionais que contribuam cada vez

mais com as transformações nos cenários da Educação e Saúde. Hoje se percebe

que há a necessidade de falar vários idiomas e que conheça diferentes culturas,

para  uma  formação  mais  integral.  Portanto  esta  pesquisa  baseou-se  em  uma

Universidade que tem a tendência de salientar a importância da formação de futuros

profissionais  dentro  de  diversas  culturas  imbricadas  no  processo  de  ensino-

aprendizagem.  A Universidade  Federal  de  Integração  Latino  Americana,  com  a

implantação do Curso de Medicina, dentro das características da multiculturalidade e

bilinguismo, constituiu-se o campo, onde realizamos esta pesquisa. 

Considerando esta pesquisa como relevante e desafiadora diante de novos

paradigmas desta sociedade contemporânea, tivemos a oportunidade de analisar de

forma contundente as experiências vivenciadas por docentes e discentes.

Os  resultados deste  estudo  podem permitir,  em longo prazo,  uma melhor

avaliação dos desafios e a proposição de soluções para melhorar a formação destes

profissionais  em  um  cenário  de  multiculturalidade  e  bilinguismo  dentro  de  uma

Instituição de Ensino Superior.  

 Inicialmente, o estudo estabeleceu os seguintes objetivos:

2- Objetivo geral

- Descrever as contribuições para o processo de ensino/aprendizagem permeadas
pela multiculturalidade e o bilinguismo no desenvolvimento do Curso de Medicina da
UNILA.

http://www.unifesp.br/centros/cedess/


144
 

2.1-Objetivos específicos

-  Analisar  a  percepção  dos  docentes  e  discentes  sobre  a  formação  médica

desenvolvida no Curso de Medicina da UNILA, frente à DCN e o PPC.

-  Analisar  a  percepção  docente  e  discente,  e  sobre  o  processo  de

ensino/aprendizagem  desenvolvido,  no  contexto  da  multiculturalidade  e  do

Bilinguismo no cenário de tríplice fronteira.

-  Construir e validar o Instrumento Atitudinal do Tipo Likert

3- Métodos

A análise pautou-se na aplicação de um instrumento atitudinal do tipo Likert

construído a partir do Projeto Político Pedagógico – PPP da Instituição e do Projeto

Pedagógico do Curso de Medicina da referida Universidade.

O  referido  instrumento  foi  analisado  em  seu  conteúdo  e  estatisticamente

quanto a sua dispersão e confiabilidade, conforme apresentação anexa.

Para  além  deste  recurso  metodológico  foram  entrevistados  os  docentes

integrantes do Curso e os dados foram submetidos à Análise de Conteúdo do tipo

temática. 

Por meio da análise da entrevista semi estruturada, foi possível conhecer e

saber dos docentes, suas vivencias e experiências de uma Educação Superior no

contexto da Multiculturalidade e Bilinguismo. Foram percebidos durante a análise,

quatro núcleos orientadores que organizaram o processo da análise de conteúdo, a

saber:

 Diretrizes Curriculares Nacionais- DCN e PPC 

 Multiculturalidade na Formação  Médica 

 Bilinguismo  na Formação  Médica 

 Processo de Formação  Médica  em um contexto de Tríplice 
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Os  docentes  por  meio  desta  análise  especificaram  os  desafios  e  as

conquistas que vivenciam desde sua concepção como uma Universidade voltada

para a Multiculturalidade e Bilinguismo em uma Tríplice Fronteira.

Para  efeito  de  construção  de  um  Produto  exigido  neste  Programa  de

Mestrado  Profissional,  apresentamos  os  dados  obtidos  junto  à  metodologia

empregada,  que  entendemos,  poderá  contribuir  sobremaneira  para  a  avaliação

gerencial do processo de implantação do Curso de Medicina da UNILA.

4-Resultados e Discussão

O  instrumento  atitudinal  foi  aplicado  em  uma  população  de  118  pessoas

sendo 111 alunos divididos em primeiro e segundo ano, e 7 docentes consistindo de

22 asserções, randomizadas por quatro dimensões: 

 Curso de Medicina da Unila e as DCNs e o PPC;
 Ensino Médico e a Multiculturalidade; 
 Ensino Médico e o Bilinguismo; 
 Implantação de um curso médico em uma zona de fronteira.

Foram  considerados  os  seguintes  eixos  de  análise  sexo;  faixa  etária;

nacionalidade; categoria profissional; domínio de idiomas, tempo de docência, tempo

de profissão; titulação; regime de trabalho. Os grupos para cada eixo citado estão

apresentados na tabela 1.
A seguir, a Tabela 1 apresenta a distribuição da população de acordo com os

eixos de análise:
Tabela  1:  Resultado da distribuição da população de acordo com eixos  de

análise da dissertação  “A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da

formação médica: Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Eixos Opções de respostas

Categoria
profissional

Professor 7

Aluno do 1º ano 60

Aluno do 2º ano 51

Faixa etária Igual ou maior que 17 e menor que 22 
anos 81

Igual ou maior que 22 e menor que 27 
anos

24
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Igual ou maior que 28 e menor que 32 
anos 4

Igual ou maior que 33 e menor que 37 
anos 3

37 anos ou mais 6

Sexo
Feminino 56

Masculino 62

Nacionalidade

Brasileiro 70

Paraguaio 40

Argentino 2

Uruguaio 4

Outro país 2

Domínio de idiomas*

Espanhol 78

Português 110

Inglês 46

Guarani 34

Alemão 1

Tempo de docência**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 5

Igual ou maior que 8 e menor que 12 
anos 0

12 anos ou mais 2

Tempo de profissão**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 4

Igual ou maior que 8 e menor que 12 
anos 0

12 anos ou mais 3

Titulação**

Mestrado 3

Doutorado 2

Pós-doutorado 2

Regime de trabalho**

20 horas 0

40 horas 4

40 horas com dedicação exclusiva 3

*Foi considerada uma incidência para cada vez que um respondente se declarou

dominante do idioma; um respondente pode ter declarado dominância sobre mais de
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um  idioma;  **Os  eixos  marcados  são  aplicáveis  apenas  para  a  população  de

professores.

O  instrumento  foi  validado  quanto  ao  seu  conteúdo  e  estatisticamente

(FERREIRA,  2004;  2012;  2013;  2012).  Com relação  à  validação  de  conteúdo  o

processo consistiu na observância da fraseologia empregada quanto à clareza e

objetividade.  Foram construídas quatro  dimensões à  luz  dos objetivos  propostos

para a pesquisa e para cada uma delas um número de asserções que receberam

uma pontuação numa escala de 1 a 4 ou 4 a 1.

Foram propostas quatro opções de respostas, a saber:

 Concordo Plenamente (CP)
 Inclinado a Concordar (IC)
 Inclinado a Discordar (ID)
 Discordo Plenamente (DP) 

Esta pontuação nos permite 3 intervalos de interpretação, a saber:
 De 1 a 1,99 pontos – indica percepção ruim sobre o objeto pesquisado;
 De 2 a 2,99 pontos – indica percepção moderada sobre o objeto pesquisado;
 De 3 a 4 pontos – indica boa percepção sobre o objeto pesquisado.

A seguir o instrumento foi  randomizado e anexado ao mesmo uma folha com

instruções de preenchimento; foi realizado então um pré-teste e após a inclusão das

sugestões recebidas, este foi aplicado à população pesquisada.

A  literatura  (FERREIRA,  BRUNO,  RITZ,  BRANDALISE)  recomenda  que  na

validação estatística quanto à dispersão sejam acatadas perdas de até 40% do total

de asserções.  Nesta pesquisa tivemos uma perda de 31,82% o que correspondeu a

eliminação  de  sete  das  vinte  e  duas  asserções  que  compuseram  o  referido

instrumento. Isto denota a boa qualidade da validação de conteúdo realizada. 

A seguir procedeu-se a validação quanto à confiabilidade por meio dos testes

Anova e Alfa de Cronbach com o resultado de 0, 736 o que dá solidez estatística aos

resultados encontrados. 

É fundamental destacar que sete asserções foram “excluídas estatisticamente”

por se tratarem de consensos positivos e obviamente não geraram uma dispersão

adequada.  Contudo  do  ponto  de  vista  qualitativo, tais  resultados  são  muito

importantes, pois, revelam acertos no desenho curricular proposto para este novo
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Curso de Medicina. Portanto estas asserções serão consideradas para o processo

de avaliação dos resultados obtidos.

Na Tabela I vemos as dimensões e suas respectivas asserções e médias

Tabela I: Apresentação das dimensões com suas asserções validadas e suas

médias  finais para  as  asserções  validadas,  da  dissertação  “A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Dimensões Assertivas
Assertivas
validadas

Médias

Dimensão 01: Curso de Medicina da 
Unila e a  DCN  e o PPC

1, 5, 9, 13, 17,
21,22

13, 17,21
3,43

Dimensão 02: Ensino Médico e a  
Multiculturalidade

2, 6, 10, 14,18 10, 14,18
3,67

Dimensão 03: Ensino Médico e o 
Bilinguismo

3, 7, 11, 15,19
3, 7, 11,
15,19

3,65

Dimensão 04: Implantação de um curso
médico em uma zona de fronteira

4, 8, 12, 16,20 4, 12, 16,20 3,82

No Gráfico  I  encontram-se as  asserções não validadas estatisticamente  e

suas respectivas médias.

GRÁFICO  I:  Valores  das  médias  das  asserções  não  validadas  na  primeira

administração,  da  dissertação  “A  Multiculturalidade  e  o   bilinguismo  no

contexto da formação médica: Análise de uma experiência”, Foz do Iguaçu,

2016.
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Passaremos  a  análise  dos  resultados  obtidos  avaliando  o  Perfil  Geral

Atitudinal por Dimensão conforme nos mostra o Gráfico II.

Conforme podemos observar todas as dimensões encontram-se numa zona

de conforto evidenciando uma assertividade quanto a aspectos importantes como

Diretrizes  Curriculares  Nacionais,  Projeto  Político  Pedagógico  do  Curso  e  da

Instituição  e  outros  específicos  para  a  realidade  pesquisada  de  uma  zona  de

fronteira como a multiculturalidade e o Bilinguismo.

GRÁFICO  II:  Perfil  Geral  Atitudinal  por  Dimensão  da  dissertação  “A

Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência”, Foz do Iguaçu, 2016.

Passaremos agora a análise de cada dimensão e suas respectivas asserções.

O Gráfico III nos mostra as médias das asserções que compuseram a Dimensão 1

intitulada “Curso de Medicina da Unila e as DCNs e o PPC” que teve 3,43 pontos.

As asserções 1, 5 e 9 não validadas por consenso, traduziram uma percepção muita

assertiva entre os atores envolvidos quanto ao papel do Projeto Político Pedagógico

– PPC do Curso de Medicina, sua sintonia com as Diretrizes Curriculares Nacionais

– DCN que juntos irão desenhar o perfil  deste futuro egresso. Para todas essas

asserções  foram  atribuídos  4  pontos  para  a  concordância  plena  e  nas  três  os

respondentes postaram-se inclinados a concordar.
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Assim  respectivamente  foi  sustentado  que  “O corpo  docente  e  discente

bem como os gestores da Instituição de Ensino Superior - IES devem fazer

parte  da  elaboração  do  Projeto  Pedagógico  do  Curso  -  PPC  do  Curso  de

Medicina da UNILA”; “O PPC deve ser o norteador do currículo do Curso de

Medicina da UNILA” e “O perfil do egresso do Curso de Medicina da UNILA

deve estar contido no PPC, norteado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais -

DCN vigentes”.

“O  Curso  de  Medicina  da  UNILA  tem  eixos  formativos  que  se  enquadram

dentro  do  proposto  pelas  DCN:  formação  generalista,  humanista,  crítica  e

reflexiva” foi o que sustentou a asserção A13 com 3,69 pontos.

A asserção A17 abordou a questão da bibliografia ofertada em vários idiomas

afirmando que “O currículo do Curso de Medicina da UNILA usa bibliografia em

vários  idiomas” e  na  asserção  A21  defendeu  que  “O Curso  de  Medicina  da

UNILA  adota  no  seu  processo  de  ensino/aprendizagem  as  Metodologias

Ativas” ambas também com 4 pontos para a CP. Na A17 os respondentes postaram

inclinados á discordância, evidenciando que alguns aspectos de infraestrutura como

a disponibilidade de um acervo bibliográfico adequado, para uma região de fronteira

com  alunos  oriundos  de  outros  países,  não  está  acontecendo  a  contento.  Vale

ressaltar que o Curso de Medicina da UNILA tem em seu regimento uma oferta de

50% para alunos de outros países, o que implica minimamente numa bibliografia

bilíngue. Portanto a adoção da língua espanhola é neste contexto um aspecto de

muita centralidade e sua inobservância pode comprometer em muito a qualidade do

processo ensino/aprendizagem. 

Por último a asserção A21 evidencia a presença de metodologias ativas, no

processo de ensino aprendizagem aspecto importante para a formação médica na

atualidade. 

GRÁFICO III: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 1, “Curso de Medicina da Unila e a  DCN e o PPC”, Foz do Iguaçu,

2016.
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O Gráfico IV Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 2, “Ensino Médico e a Multiculturalidade, nos mostra o comportamento

da dimensão D-2 junto aos respondentes.

As asserções que compuseram essa dimensão revelam a grande dificuldade

de  formação  numa  perspectiva  multicultural  e  em  especial  na  medicina.  Duas

asserções  foram  descartadas  por  consenso  positivo,  que  entendemos,  apontam

para uma assertividade conceitual no campo da multiculturalidade. As asserções A2

e A6 sustentaram respectivamente, com 4 pontos para a CP que “A convivência

entre várias culturas visa resistir à ideia de que “uma cultura vale mais que

outra”  e  “A multiculturalidade  é  um fator  de  enriquecimento  e  abertura  de

novas  e  diversas  possibilidades  no  processo  de  ensino/aprendizagem  na

formação médica” e em ambos os casos os respondentes mostram-se inclinados à

concordância.
As  asserções  A10  e  A18  receberam  também  4  pontos  para  a  CP  e  os

respondentes mostram-se inclinados a discordar.  Afirmou-se que: A-10 “O corpo

docente do Curso de Medicina da UNILA utiliza casos reais, de várias culturas

para  exemplificar  situações  de  saúde  durante  o  processo  de

ensino/aprendizagem.  Afirmou-se  na  A18-  “O  corpo  docente  do  Curso  de

Medicina  da  UNILA  considera  para  a  formação  médica,  os  perfis

epidemiológicos dos países de origem dos discentes.”.
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GRÁFICO IV: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 2, “Ensino Médico e a  Multiculturalidade”, Foz do Iguaçu, 2016.

 

Consideramos  de  extrema  importância  observar  que  a  construção  e  a

implantação de um currículo  médico  que abranjam uma perspectiva  multicultural

demandam  aspectos  como  os  apontados  nas  referidas  asserções,  ou  seja,  a

consideração dos perfis epidemiológicos dos países fronteiriços por meio de estudos

de casos reais é de grande centralidade para o desenvolvimento de um cuidar, de

uma assistência de fato, integral e neste caso multicultural.

Contudo esse aspecto não é trivial e encerra, especialmente em relação ao

Paraguai e a Argentina, uma enorme diferença, pois, os sistemas de saúde detêm

concepções muito distintas.  

BANKS, (1999, p. 2 apud CANDAU, 2005, p.26-27) problematiza o modelo de

educação multicultural, delineando cinco dimensões interligadas:

- Integração do conteúdo: lida com as formas pelas quais os as professores
(as)  usam  exemplos  e  conteúdos  provenientes  de  culturas  e  grupos
variados para ilustrar os conceitos-chave, os princípios, as generalizações e
teorias nas suas disciplinas ou áreas de atuação.
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•- Processo de construção do conhecimento: propõe formas por meio das
quais  os  (as)  professores  (as)  ajudam  os  (as)  alunos  (as)  entender,
investigar e determinar como pressupostos culturais implícitos, os quadros
de  referência,  as  perspectivas  e  os  vieses  dentro  de  uma  disciplina
influenciam as formas pelas quais o conhecimento é construído.

•  Pedagogia  da  equidade:  existe  quando  os  professores  modificam sua
forma de ensinar de maneira a facilitar o aproveitamento acadêmico dos
alunos de diversos grupos sociais e culturais, o que inclui a utilização de
uma variedade de estilos de ensino, coerentes com a diversidade de estilos
de aprendizagem dos vários grupos étnicos e culturais.

•  Redução do preconceito: essa dimensão focaliza atitudes dos alunos em
relação  à  raça  e  como  elas  podem  ser  modificadas  por  intermédio  de
métodos de ensino e determinados materiais e recursos didáticos.

- Uma cultura escolar e estrutura social que reforcem o empoderamento de
diferentes  grupos:  promove um processo  de  reestruturação  da  cultura  e
organização  da  escola,  para  que  os  alunos  de  diversos  grupos étnicos,
raciais e sociais, possam experimentar a equidade educacional e o reforço
de seu poder na escola. 

Na asserção A-14 “O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA não

utiliza avaliações orais e escritas em vários idiomas” foi atribuído um ponto para a

CP  e  os  atores  envolvidos  mostram-se  inclinados  a  concordar,  denotando  um

aspecto falho no desenvolvimento do processo de ensino/aprendizagem. O uso do

espanhol neste Curso é absolutamente fundamental na medida em que a população

de alunos é dividida entre brasileiros, paraguaios, argentinos e uruguaios e outros.
A  questão  do  bilinguismo  acompanha  de  maneira  muito  próxima,  as

dificuldades da multiculturalidade. Na Dimensão D-3 nenhuma asserção foi perdida

e como podemos ver as respostas tiveram um caráter muito complementar. 

GRÁFICO V: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 3, “Ensino Médico e o Bilinguismo”, Foz do Iguaçu, 2016.
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Na  asserção  A3  e  A7  ambas  com  4  pontos  para  a  CP  sustentou-se

respectivamente que “A UNILA estimula os docentes e discentes a utilizarem

alternadamente sua língua de origem no processo de ensino/aprendizagem” e

“A infraestrutura da UNILA contempla a ideia de bilinguismo com a presença

de  identificação  dos  lugares,  usando  mais  de  um  idioma”.   Em  ambas  os

respondentes  mostram-se  inclinados  à  discordância  o  que  novamente  revela

aspectos  operacionais  insuficientes  para  o  tratamento  adequado  quanto  ao

bilinguismo.  Na asserção A11afirmou-se que  “O corpo docente  e  funcionários

administrativos  do  Curso  de  Medicina  da  UNILA não  dominam os  idiomas

prevalentes  no Curso” com 1 ponto  para  CP e  os  respondentes  concordaram

plenamente  o  que  reforça  a  inadequação  que  a  Instituição  tem  em  relação  à

necessidade bilíngue do Curso. 
A decorrência direta disso evidentemente é constatada na asserção A19 que

também teve 1 ponto para CP onde os respondentes reiteram que o idioma de fato,

se  constitui  numa  barreira  para  o  aprendizado,  com  a  inclinação  para  a

concordância;  “A língua tem sido uma barreira para o aprendizado dos alunos

no Curso de Medicina da UNILA”.
Por último na asserção A15 fica claro o “esforço” que o corpo docente faz no

sentido de minimizar os problemas apontados anteriormente. 
Foi dito com 4 pontos para CP que “O corpo docente do Curso de Medicina

da UNILA mostra-se disposto a explicar novamente um conteúdo quando o

aluno não compreende em função do idioma,  substituindo a  explicação na

língua de domínio do discente” com a inclinação à concordância dos atores

envolvidos. 

Em seu PPP (2016, p. 1) quando aponta a sua vocação a UNILA diz que,

 “a missão da UNILA é” a de contribuir  para o avanço da integração da
região, com uma oferta ampla de cursos de graduação e pós-graduação em
todos os campos do conhecimento abertos a professores, pesquisadores e
estudantes de todos os países da América Latina. Como instituição federal
pública brasileira pretende, dentro de sua vocação transnacional, contribuir
para o aprofundamento do processo de integração regional,  por meio do
conhecimento compartilhado, promovendo pesquisas avançadas em rede e
a formação de recursos humanos de alto  nível,  a partir  de seu Instituto
Mercosul  de  Estudos  Avançados  (IMEA),  com  cátedras  regionais  nas
diversas áreas do saber artístico, humanístico, científico e tecnológico.

A expressão “integração latino-americana” não se restringe à concepção de
uma América Latina como um continente nascido da colonização ibérica. A
América Latina compreende todos os países do continente americano que
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falam  espanhol,  português  ou  francês,  bem  como  outros  idiomas
derivados do latim. Compreende a quase totalidade da América do Sul,
exceto a Guiana e o Suriname, fortemente influenciados pela cultura anglo-
saxã. Engloba todos os países da América Central e também alguns países
do Caribe como Cuba, Haiti e República Dominicana.

Segundo  Harmers  e  Blanc  (2000,  p.124) “o  fator  mais  importante  na

experiência  bilíngue é que ambas as  línguas devem ser  igualmente valorizadas.

Para aqueles que optaram por um modelo de educação bilíngue é necessário o

estudo e planejamento permanente de como isto será realizado”. 

Jesus (2015, p.246) nos fala sobre a importância do idioma apontando para, 

A escola precisa levar em consideração a diversidade cultural e linguística,
no que diz respeito às orientações curriculares, pois essas duas dimensões
necessitam  ser  vistas  como  bens  culturais  a  serem  adquiridos  pelo
educando. Quanto às práticas docentes com essa modalidade de ensino
nos  desafia  a  trabalhar  com  currículos  que  ampliem  a  sensibilidade
intercultural  dos  educandos,  formando  alunos  capazes  de  interromper
fronteiras  linguísticas e  culturais.  Já em relação  à  estrutura curricular,  é
necessário  abordar  conteúdos  que  desenvolvam  não  simplesmente  as
habilidades  das  diversas  áreas  do  conhecimento,  mas  que  propiciem
levantamentos  de  discussões  críticas  sobre  assuntos  que  afetam
abertamente a sociedade.

Assim,  é  importante  destacar  que  a  questão  da  língua,  em  especial  do

bilinguismo, atualmente se constitui um sério problema para o desenvolvimento do

processo de implantação do Curso de Medicina.   

O Gráfico VI nos mostra o perfil de respostas junto à dimensão D-4 que trata

da implantação de um curso médico numa região de fronteira.

A  asserção  A4  aponta  para  uma  questão  no  âmbito  da  avaliação  do

ensino/aprendizagem infelizmente ainda muito recorrente na pedagogia universitária

e  que  num  contexto  multicultural  ganha  mais  dimensão.  Diz-se  que  “O  corpo

docente do Curso de Medicina da UNILA não reconhece os conhecimentos

prévios dos discentes, por meio de avaliações diagnósticas antes de iniciar os

módulos” com 1 ponto para CP e percebe-se uma inclinação à concordância. 

 A8  A  implantação  do  Curso  de  Medicina,  na  UNILA  é  relevante

socialmente  para  a  população  local  e  especialmente  para  a  tríplice

fronteira. 4/3 IC consenso positivo
 A12A integração ensino/serviço no âmbito da Atenção Básica – AB e na

Rede de Urgência/Emergência dos Sistemas de Saúde local e regional,
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contribuem  para  o  processo  de  formação  médica  desenvolvido  na

UNILA 4/3 IC discussão.
 A16  A UNILA ainda  não  oferece  cenários  de  prática  nos  países  que

compõem a tríplice fronteira, o que enfraquece o processo de integração

entre os países na formação médica ½ CP.
 A20 É ainda insuficiente à discussão curricular para a formação médica

junto aos países da tríplice fronteira ½ IC

GRÁFICO VI: Perfil Geral Atitudinal sobre as asserções validadas pertencentes

à Dimensão 4, “Implantação de um curso médico em uma zona de fronteira”,

Foz do Iguaçu, 2016.

5- Conclusões

Ferreira (2015, p. 67) nos fala que nos últimos 20 anos “o governo brasileiro

vem,  paulatinamente,  implementando programas de qualificação da formação de

recursos humanos em saúde”. BRASIL (2000; 2001; 2004; 2005; 2009; 2011). Esses

programas  têm  alicerçado  seus  pilares  em  duas  grandes  áreas:  a  Saúde  e  a

Educação.

A interlocução que as mesmas têm neste tipo de trabalho é evidente e sua

complementaridade cada vez mais, é reconhecida felizmente.
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A Constituição Federal do Brasil aponta que saúde entre outros aspectos da

vida social, é direito de todo (a) brasileiro (a) e obrigação do Governo, em suas três

esferas.

Neste processo de transição passamos a compreender que saúde se faz de

forma sustentável, com intersetorialidade, ênfase na promoção à saúde, bem como

atenção à sua prevenção e recuperação.

Novos  saberes  e  novas  perspectivas  nasceram  para  atender  a  este

direito/dever à saúde; um grande desafio se impôs a Academia na tarefa de formar

recursos humanos à luz desta perspectiva ampliada de saúde (PATTON, 2005).

O processo de formação médica encerra uma grande centralidade para todo o

exercício da saúde. Conceber e implantar um Curso de Medicina numa região de

fronteira indiscutivelmente agrega mais dificuldades.

A questão da multiculturalidade e do bilinguismo neste cenário é de enorme

importância,  pois,  interferem  de  maneira  aguda  no  processo  de  ensino  e

aprendizagem.

Esta  pesquisa  evidenciou  os  desafios  e  as  perspectivas  que  compõem o

processo de implantação do Curso de Medicina da UNILA quanto aos dois temas

citados anteriormente.

Assim podemos sustentar que:

 Os pressupostos e princípios contidos no PPC do Curso são reconhecidos

pelos  respondentes  que  os  vem  alinhados  as  DCN,  e  a  interação  dos

mesmos devem nortear a perfil do egresso;

 A multiculturalidade enquanto princípio da formação médica é defendido pelos

atores envolvidos que a consideram qualificadora para o exercício médico;

contudo  os  aspectos  de  infraestrutura  para  que  a  mesma  possa  ser

vivenciada não são providos pela IES,

 O  bilinguismo  como  condição  necessária  para  o  desenvolvimento  de  um

trabalho multicultural não encontra na referida Instituição condições plenas de
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exercício, com dificuldade de domínio do espanhol por parte do corpo docente

e funcionários, oferta insuficiente de bibliografia bilíngue entre outros.

O  processo  de  implantação  é  reconhecido  como  inadequado  quanto  à

profundidade de discussão sobre o aspecto curricular e insuficiência de cenários de

prática nos países que compõem a tríplice fronteira.

Por meio da análise da entrevista semi estruturada, foi possível conhecer e

saber dos docentes, suas vivencias e experiências de uma Educação Superior no

contexto da Multiculturalidade e Bilinguismo. Foram percebidos durante a analise,

quatro núcleos orientadores que organizaram o processo da análise de conteúdo, a

saber:

 Diretrizes Curriculares Nacionais- DCN e PPC 

 Multiculturalidade na Formação Médica 

 Bilinguismo na Formação Médica 

 Processo de Formação Médica em um contexto de Tríplice 

Os  docentes  por  meio  desta  análise  especificaram  os  desafios  e  as

conquistas que vivenciam desde sua concepção como uma Universidade voltada

para a Multiculturalidade e Bilinguismo em uma Tríplice Fronteira.

Nesta perspectiva podemos reiterar a percepção que obtivemos na entrevista

semiestruturada destacando que:

 A percepção da normatização vigente do PPC nos indica que neste cenário o

perfil  do  egresso  na  Atenção  primaria  já  no  cenário  de  prática  desde  o

primeiro ano, favorece uma vivencia dentro das necessidades da comunidade

ampliando  sua  compreensão  das  dimensões  de  um  padrão  de  saúde

sustentável;  Este  processo  é  reconhecido  como  algo  permeado  por

metodologias ativas dentro do processo ensino-aprendizagem, que propiciam

autonomia  e  a  educação  permanente;  Contudo  apontam  que  esta  carga

horária de vivência poderia ser aumentada; 
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 O  multiculturalismo  como  uma  característica  do  Curso  de  Medicina  é

defendida como troca de conhecimento e estabelecimento de vínculos, assim

como, integração de diferentes culturas e saberes e compromisso com bem

estar  social.  Mas  ao  mesmo  tempo  salientam  que  encontram  desafios  a

serem superados,  pois  esta  condição  multicultural  também gera  barreiras,

isolamento, segregação e contribui para piores resultados acadêmico.

 O bilinguismo como parte do processo de uma Educação Multicultural, revela

a  existência  de  desafios  quanto  ao  domínio  do  espanhol,  por  todos  os

envolvidos.   Por  outro  lado,  observa-se  que  para  os  respondentes  é

importante o Bilinguismo dentro de uma Educação Universitária. Sua inserção

amplia o acesso à bibliografia e melhora a prestação nos serviços de saúde.

E uma formação médica bilíngue contribui na comunicação e interação com

pacientes de diferentes países.

 O  processo  de  implantação  em  um  contexto  de  Tríplice  denota  que  o

aprimoramento  da  formação  com  a  visão  de  três  contextos  sociais  e

epidemiológicos só tem a contribuir para um cuidado de qualidade. Ressalta a

relevância do fomento de parcerias internacionais para a formação em saúde,

aprimoramento  na  formação  e  desenvolvimento  de  competências  para  a

atenção  a  saúde  e  a  necessidade  de  adequação  da  legislação  sobre  os

processos  de  revalidação  de  diplomas  e  jurisdição  da  prescrição.  Os

respondentes caracterizaram a importância fundamental de estar inserido em

uma  zona  de  tríplice  fronteira,  o  que  favorece  o  vinculo  de  parcerias  e

acordos. 

Diante  de  todo  processo  educacional  inovador,  existem  e  coexistem

determinados  componentes  de  funcionalidade  do  processo  ensino  aprendizagem

que apontam para um olhar mais apurado a fim de atenuar os desafios que dela

compõem. Em  uma  formação  multicultural  percebe-se,  portanto  como  salienta

Contreras et al( 2016  p.465) que: 

La multiculturalidad se emplea como elemento descriptivo de la diversidad
social, clasista y étnica, aunque también destaca otros indicadores como la
procedencia, los rasgos epiteliales y los propios elementos de la cultura. Se
hace  evidente  la  estrecha  relación  entre  los  procesos  culturales  y  las
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diferenciaciones socioculturales que se construyen en los grupos humanos
a partir de sus prácticas históricas, sociales, etnoculturales y económicas

Estas  diferenciações  são  importantes  no  meio  da  educação,  onde  a

convivência deve ser de tolerância e reconhecimento. 

Ruiz-Moreno (2014, p. 95), defende que:

A  implementação  de  propostas  educativas  inovadoras  que  incluam  o
diálogo, a construção coletiva de conhecimentos e a parceria, contribui no
desafio de formar cidadãos solidários, participativos e comprometidos com
as  mudanças  pessoais,  institucionais  e  sociais  que  nossa  realidade
demanda.

Pode-se  observar,  tanto  no  instrumento  atitudinal  LIKERT bem como  nas

entrevistas semi-estruturadas um grande ponto de convergência que é a necessária

convergência das DCN e o PPC, onde o processo de ensino aprendizagem está

alinhado ao perfil do egresso do Curso de Medicina, a multiculturalidade como fator

preponderante  em uma zona de fronteira  fortalecendo vínculos  e aprimorando o

conhecimento, o bilinguismo com uma importância única, pois possibilita a existência

de  acervo  bibliográfico  ampliado  e  uma  melhor  interação  com  os  pacientes  de

países latinos americanos e por último uma formação em uma tríplice fronteira que

fomenta  parcerias,  acordos,  aprimoramento  com o  conhecimento  do Sistema de

Saúde de outros países dentro de uma competência ímpar. 

Por  outro  lado  à  pesquisa  revelou  tanto  no  instrumento  atitudinal  do  tipo

LIKERT  como  na  entrevista  semi-estruturada,  alguns  desafios  que  devem  ser

analisados  com maior  atenção,  como:  baixa  carga  horária  na  atenção  primária,

escasso  acervo  bibliográfico  bilíngue,  formação  de  barreiras,  isolamento,  piores

resultados acadêmicos, falta de parcerias e legislação vigente do Revalida. 

Finalizando reitero que esta pesquisa, realizada na cidade de Foz do Iguaçu,

retrata inúmeras  dificuldades  quanto  à  Multiculturalidade  e  o  Bilinguismo  num

contexto de  Formação Médica. Contudo vários avanços puderam ser localizados,

como a amplitude da formação, o conhecimento de vários perfis epidemiológicos e

todos os sentimentos e atitudes positivas que uma aprendizagem intercultural pode

trazer.
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Acredito  serem  importantes  às  interpretações  e  analises realizada nesta

pesquisa  que  evidenciam  as  dificuldades  e  soluções  encontradas  para  uma

formação médica em processo de implantação numa zona de fronteira. 

Esta constatação ancora-se na percepção inequívoca do  comprometimento

da Instituição, de docentes e discentes permeando todo o leque de adversidades

que um processo dessa magnitude encerra. 

O aprender,  o  educar  dentro  desta  vivência  aprimora  o  conhecimento,  as

habilidades e as atitudes. O sentido da tolerância, do reconhecimento da diferença e

da convivência respeitosa, ética e cidadã devem ser uma fonte inesgotável  para a

formação de médicos autônomos e ciosos de seu importante papel na conquista e

manutenção de um padrão de saúde de fato cidadão para todos! 
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2. INTRODUÇÃO
O  principal  objetivo  deste  trabalho  foi  validar  a  dissertação  intitulada  “A

multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: análise

de uma experiência.”, utilizando um instrumento de percepção do tipo atitudinal ou

likert. 
Foram distribuídos 118 instrumentos  entre  profissionais  específicos,  sendo

parte professores e parte alunos, com 22 asserções cada. Foram validadas 15 das

22 asserções, apresentando um percentual de 31,82% de perda.
O percurso metodológico de validação de conteúdo e estatística ocorreu da

seguinte forma:
 Processo de validação do instrumento 
 Validação da fraseologia:
 Validação das asserções – correlação linear;
 Resultados da Pesquisa:
 Valores médios por asserção validada; 
 Valores médios por asserção não validada; 
 Valores médios por dimensão;
 Incidência da população pelos eixos de análise.
 Os recursos estatísticos utilizados foram: 
 Teste de Correlação Linear (r); 
 Análise de variância – ANOVA;
 Gráficos de Barras.


3. DESENVOLVIMENTO

O instrumento atitudinal foi  aplicado em uma população de 111 alunos, da

área  da  dissertação  “A multiculturalidade  e  o   bilinguismo  no  contexto  da

formação  médica:  análise  de  uma experiência”  e  consistia  em 22  asserções,

randomizadas por quatro dimensões: Curso de Medicina da Unila e a DCN e o PPC;

Ensino Médico e a Multiculturalidade; Ensino Médico e o Bilinguismo; Implantação

de um curso médico em uma zona de fronteira.
Foram considerados os seguintes eixos de análise: gênero; faixa etária;

nacionalidade; categoria profissional; domínio de idiomas, tempo de docência, tempo

de profissão; titulação; regime de trabalho. Os grupos para cada eixo citado estão

apresentados na tabela 1.

A seguir, a Tabela 1 apresenta a distribuição da população de acordo com os

eixos de análise:
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Tabela 1: Resultado da distribuição da população de acordo com eixos de análise da

dissertação  “A multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação

médica: análise de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.

Eixos Opções de respostas

Categoria
profissional

Professor 7

Aluno do 1º ano 60

Aluno do 2º ano 51

Faixa etária

Igual ou maior que 17 e menor que 22 anos 81

Igual ou maior que 22 e menor que 27 anos 24

Igual ou maior que 28 e menor que 32 anos 4

Igual ou maior que 33 e menor que 37 anos 3

37 anos ou mais 6

Gênero
Feminino 56

Masculino 62

Nacionalidade

Brasileiro 70

Paraguaio 40

Argentino 2

Uruguaio 4

Outro país 2

Domínio de
idiomas*

Espanhol 78

Português 110
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Inglês 46

Guarani 34

Alemão 1

Tempo de
docência**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 5

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 2

Tempo de
profissão**

Igual ou maior que 3 e menor que 8 anos 4

Igual ou maior que 8 e menor que 12 anos 0

12 anos ou mais 3

Titulação**

Mestrado 3

Doutorado 2

Pós-doutorado 2

Regime de
trabalho**

20 horas 0

40 horas 4

40 horas com dedicação exclusiva 3

*Foi  considerada  uma  incidência  para  cada  vez  que  um  respondente  se

declarou  dominante  do  idioma;  um  respondente  pode  ter  declarado  dominância

sobre mais de um idioma;  **Os eixos marcados são aplicáveis apenas para a

população de professores.

3.1 VALIDAÇÃO DO INSTRUMENTO ATIDUDINAL

A  validação  do  instrumento  atitudinal  foi  baseada  em  BRUNO  (1999),

FERREIRA (2004; 2012; 2013) e consta de validação de asserção do instrumento.
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3.1.1. ANÁLISE DA VALIDAÇÃO DAS ASSERÇÕES

Esta análise visa assegurar que houve dispersão mínima de respostas entre

os respondentes em relação à escala atitudinal proposta, que existe consistência

entre pontuação baixa na asserção e pontuação total baixa no instrumento e vice-

versa.  Esta  análise  foi  feita  utilizando-se  o  recurso  estatístico  do  cálculo  do

coeficiente de correlação linear (r), uma vez que, como se pode observar na fórmula

abaixo, (x) refere-se à resposta do respondente na asserção em análise e (y) refere-

se à pontuação total do respondente no instrumento.

O valor de (r) é calculado para todas as asserções na simulação da primeira

administração,  visando  à  sua  depuração  com  a  eliminação  das  asserções  com

correlação linear inferior a 0,30. Na sequência, o valor de (r) é calculado novamente

no que se denomina segunda administração, levando-se em consideração apenas

as  asserções  validadas  na  primeira  administração,  envolvendo  todos  os

instrumentos respondidos. Caso alguma asserção ainda apresente correlação linear

inferior a 0,20, essa deve ser eliminada do cômputo final de pontos por respondente.

Associa-se  à  escala  atitudinal  de  concordância  plena e  discordância  plena,  com

termos intermediários, inclinado a concordar ou inclinado a discordar, uma escala

numérica de intervalo constante que, neste caso, será de 4, 3,2, 1, ou 1, 2, 3, 4,

dependendo  do  fato  de  a  asserção  ser  favorável  ou  desfavorável,  visando

possibilitar a aplicação de estatística paramétrica, cálculo das médias e coeficientes

de correlação linear (r).
A  Tabela  2  mostra  os  resultados  da  análise  das  asserções  da  primeira

administração do instrumento.

Tabela  2: Resultado das correlações  das  asserções  para  a  primeira  e  segunda

administrações, da dissertação “A multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto

da formação médica: análise de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.
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1ª
Administração

2ª Administração

Asserçã
o

Média Correlação 1 Correlação 2

A1 3,75 0,24 -

A2 3,66 0,11 -

A3 2,86 0,48 0,49

A4 2,18 0,44 0,49

A5 3,26 0,24 -

A6 3,75 0,19 -

A7 2,68 0,44 0,42

A8 3,76 0,19 -

A9 3,73 0,08 -

A10 2,93 0,43 0,48

A11 1,92 0,48 0,54

A12 3,79 0,30 0,21

A13 3,69 0,34 0,29

A14 2,44 0,54 0,55

A15 3,18 0,50 0,49

A16 1,65 0,41 0,50

A17 2,84 0,46 0,46

A18 2,73 0,45 0,52
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A19 2,24 0,50 0,54

A20 2,02 0,44 0,50

A21 3,25 0,31 0,31

A22 3,74 0,19 -

Nº de Asserções Validadas 15

3.1.1.1. PRIMEIRA ADMINISTRAÇÃO

O coeficiente de correlação linear calculado é uma medida resumo de como é

a relação, de uma forma geral, entre a pontuação de cada um dos respondentes

naquela asserção e sua pontuação total no instrumento. 
Na  tabela3  podemos  ver  os  resultados  da  média  de  cada  asserção  nas

primeiras  e  segundas  administrações  e  sua  média  geral.  Após  a  primeira

administração  foram eliminadas 7  asserções  e  validadas as  restantes.  Uma vez

eliminadas as asserções não validadas, foi realizada uma nova administração com

as asserções restantes e suas médias foram recalculadas, gerando os resultados

apresentados abaixo.

Tabela  3: Resultado  das  médias  das  asserções  validadas,  da  dissertação  “A

multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: análise

de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.

Asserções -
Média Geral

 
 Asserções não

validadas - Média
Geral

 Asserções validadas - Média Geral

Asserção Média  Asserção Média  Asserção Média
A1 3,75  A1 3,75  A3 2,86
A2 3,66  A2 3,66  A4 2,18
A3 2,86  A5 3,26  A7 2,68
A4 2,18  A6 3,75  A10 2,93
A5 3,26  A8 3,76  A11 1,92
A6 3,75  A9 3,73  A12 3,79
A7 2,68  A22 3,74  A13 3,69
A8 3,76  Média 3,67  A14 2,44
A9 3,73   A15 3,18

A10 2,93   A16 1,65
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A11 1,92   A17 2,84
A12 3,79   A18 2,73
A13 3,69   A19 2,24
A14 2,44   A20 2,02
A15 3,18   A21 3,25
A16 1,65   Média 2,69
A17 2,84  
A18 2,73  
A19 2,24  
A20 2,02  
A21 3,25  
A22 3,74  

Média 3,00  

3.1.1.2. SEGUNDA ADMINISTRAÇÃO

Na  segunda  administração  não  foram  perdidas  asserções.  É  importante,

ressaltar, que estes dados revelam a excelente qualidade da validação de conteúdo,

com asserções construídas de forma clara, objetiva proporcionando uma percepção

entre os respondentes bastante consistente.

3.1.1.3. OBSERVAÇÕES

Esta metodologia prevê como aceitável para critério de validação uma perda

(não validação) de 30% a 40% das asserções, neste caso, de 7 a 9 asserções.

Nesta pesquisa tivemos uma perda de 7 asserções o que configura um percentual

de 31,82%. Assim, das 22 asserções, 15 foram validadas.
As escalas de percepção têm uma dispersão mais adequada em populações

acima de 50 pessoas; assim podemos inferir que a população de 118 respondentes

constituiu uma amostragem bastante adequada para a análise estatística realizada,

mostrando que o instrumento de pesquisa foi bem concebido e contém densidade

estatística.
A análise na escala Likert está baseada em três intervalos de pontuação: de 1

a  1,99  pontos  a  percepção  é  negativa  e  mudanças  de  curto  prazo  devem  ser

tomadas; de 2,00 a 2,99 pontos, a percepção revela aspectos a serem melhorados

exigindo medidas em médio prazo e de 3,00 a 4,00 pontos a percepção é positiva e

pode ser potencializada. 
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Tabela  4: Apresentação  das  dimensões  com  suas  asserções  validadas  e  suas

médias finais para as asserções validadas, da dissertação “A multiculturalidade e o

bilinguismo no contexto da formação médica: análise de uma experiência.”,

Foz do Iguaçu, 2016.

Dimensões Assertivas
Assertivas
validadas

Médias

Dimensão 01: Curso de 
Medicina da Unila e a  DCN
e o PPC

1, 5, 9, 13, 17,
21,22

13, 17,21 3,26

Dimensão 02: Ensino 
Médico e a 
Multiculturalidade

2, 6, 10, 14,18 10, 14,18 2,70

Dimensão 03: Ensino 
Médico e o Bilinguismo

3, 7, 11, 15,19 3, 7, 11, 15,19 2,57

Dimensão 04: Implantação 
de um curso médico em 
uma zona de fronteira

4, 8, 12, 16,20 4, 12, 16,20 2,41

3.1.2. ANÁLISE DE CONFIABILIDADE DO INSTRUMENTO DE PERCEPÇÃO
Foi aplicado um segundo método com o teste de Alfa de Contax para o instrumento 

analisado. Como podemos observar na Tabela 5, o valor é igual a 0,736. Levando 

em conta os critérios de George & Mallery (2003), temos que a confiabilidade obtida 

é aceitável. Com a finalidade de verificar se a remoção de algum item melhora a 

confiabilidade do instrumento, calculamos os valores para o alfa com a remoção de 

cada item, um de cada vez (Tabela 6). Por meio dos valores apresentados, 

constatamos que a variação do alfa é pequena, indicando que não há necessidade 

de remover nenhum item.

Tabela  5: Medida  de  confiabilidade,  da  dissertação  “A multiculturalidade  e  o

bilinguismo no contexto da formação médica: análise de uma experiência.”,

Foz do Iguaçu, 2016.



184
 

Alfa de
Cronbach

Número de itens

0,736 15

Tabela 6: Medida de confiabilidade com a remoção de cada item, da dissertação “A

multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: análise

de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.

Item Alfa de Cronbach para item deletado

Asserção 3 0,718

Asserção 4 0,720

Asserção 7 0,731

Asserção 10 0,721

Asserção 11 0,712

Asserção 12 0,737

Asserção 13 0,734

Asserção 14 0,713

Asserção 15 0,718

Asserção 16 0,717

Asserção 17 0,724

Asserção 18 0,715

Asserção 19 0,714

Asserção 20 0,717

Asserção 21 0,733
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3.1.3. ANÁLISE DE VARIÂNCIA - ANOVA

Com base nos dados obtidos a  partir  da  coleta  de  dados do instrumento

aplicado,  foi  realizada  a  análise  de  variância  nos  resultados  obtidos  para  as

dimensões para garantir que as diferenças entre os valores encontrados são de fato

significativas. Assim, dado que as observações foram obtidas a partir das mesmas

unidades experimentais e em diferentes dimensões, configura-se assim um caso de

medidas repetidas. Desta forma, para compararmos as médias das dimensões em

estudo, utilizamos a ANOVA com medidas repetidas, que, assim como ocorre em

qualquer análise de variância, testa-se a igualdade de médias. 

Segundo  Johnson  &  Wichern  (2008),  a  ANOVA com  medidas  repetidas

necessita de algumas condições de aplicação, tais como: normalidade dos dados e

independência  entre  as  unidades  experimentais.  Violações  da  independência

produzem uma distribuição não normal dos resíduos, o que resulta razões inválidas

da estatística F. No entanto, caso a normalidade não seja satisfeita, sabe-se que

esta metodologia é robusta a essa suposição.

Além desses pressupostos, Huynh & Feldt (1970) sugerem a existência da

suposição de esfericidade da matriz de covariâncias. Se o teste de esfericidade é

rejeitado,  é  necessário  utilizar  a  correção  de  Huynh-Feldt  a  fim  de  obter  uma

estatística F ajustada para testarmos o efeito  de dimensão.  Quando o fator  que

determina os grupos em que as unidades experimentais se encaixam possui apenas

dois níveis (exemplo: apenas duas dimensões), a condição de esfericidade não é

necessária.

Nos procedimentos de testes de hipóteses utilizados consideramos um nível

de significância (α) de 5%. De acordo com Bussab & Morettin (2010), o nível de

significância é a probabilidade de se cometer um erro do tipo I, ou seja, rejeitar a

hipótese nula quando essa é verdadeira. Dessa forma, quanto menor o valor de α,

menor é a probabilidade de se obter uma amostra com estatística pertencente à

região crítica,  sendo pouco provável  a  obtenção de uma amostra para o qual  a

hipótese nula seja verdadeira.  Portanto, quando o p-valor for  menor do que 0,05

(5%) rejeitamos a hipótese nula do teste em questão.
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Por meio das medidas estatísticas apresentadas na Tabela 7 observamos que

as médias das dimensões são decrescentes, com maior valor para a dimensão 1

(3,260) e menor para a 2 (2,409) e que as dimensões 2 e 3 apresentaram valores

iguais a 2,701 e 2,575, respectivamente. Avaliando a variabilidade dos dados, dada

pelo desvio padrão, temos que é maior na dimensão 2 (0,637), seguido da dimensão

3 (0,538), dimensão 1 (0,472) e dimensão 4 (0,463).

Tabela 7: Média  e  desvio  padrão para  cada dimensão pertencentes  à

dissertação  “A multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação

médica: análise de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.

Média
Desvio
Padrão

D1 3,260 0,472

D2 2,701 0,637

D3 2,575 0,538

D4 2,409 0,463

Com a finalidade de verificar se as diferenças observadas entre as médias

são significativas aplicamos uma ANOVA com medidas repetidas aos dados.  No

entanto,  primeiramente  avaliamos  a  hipótese  de  esfericidade  da  matriz  de

covariâncias, apresentada na Tabela 8. A partir do p-valor do teste constatamos que

a hipótese em questão não é rejeitada ( ), indicando que não

há necessidade de se corrigir os efeitos da ANOVA.

Tabela  8:  Resultado  do  Teste  de  esfericidade  de  Mauchlyda  dissertação  “A

multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: análise

de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.

Efeito Dentro de
Sujeitos

W de
Mauchly

Aproximação Qui-
Quadrado

G.L. P-Valor
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Dimensão 0,957 5,085 5 0,406

Os resultados da ANOVA com medidas repetidas são apresentados na Tabela

9 e por meio do p-valor do teste verificamos que a igualdade entre as médias é

rejeitada  ao  nível  de  5%  de  significância  ( ).  Para

verificar  em quais  dimensões as  médias  são consideradas diferentes  realizamos

testes  de comparações múltiplas,  expostos  na Tabela  10.  A partir  desses testes

constatamos  que  a  dimensão  1  é  diferente  da  dimensão  2  ( ),  3  (

) e 4 ( ) e que as dimensões 2 e 3 são diferentes da dimensão

4,  com   e  respectivamente.  Como  observado  na  análise

descritiva a dimensão 1 tem menor média e a dimensão 4 maior. No entanto, as

médias  das  dimensões  2  e  3  podem  ser  consideradas  iguais,  sendo  ambas

intermediárias em relação às demais.

Tabela  9:  Resultado  do  Teste  de  efeito  dentro  de  sujeitos,  da  dissertação  “A

multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: análise

de uma experiência.” Foz do Iguaçu, 2016.

Fonte de
Variação

Soma de Quadrados
Tipo III

G.L.
Quadrado

Médio
F P-Valor

Dimensão 48,234 3,000 16,078 92,927 0,000

Erro 60,730 351,000 0,173

Vale  ressaltar  que  os  testes  de  comparações  múltiplas  são  baseados  em

médias marginais estimadas (Tabela 11) e consideram a correção de Bonferroni.

Tabela  10: Resultados  das  Comparações  múltiplas,  da  dissertação  “A

multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: análise

de uma experiência.” Foz do Iguaçu, 2016.

(I) 
Dimensão

(J) 
Dimensão

Diferença de Médias
(I-J)

Desvio
Padrão P-Valorb



188
 

1

2 0,559* 0,059 0,000

3 0,685* 0,055 0,000

4 0,851* 0,053 0,000

2
3 0,126 0,056 0,151

4 0,292* 0,054 0,000

3 4 -0,166* 0,048 0,005

Baseado em médias marginais

*. A diferença de médias é significante ao nível de 0,05.

b. Correção para comparações múltiplas: Bonferroni.

Tabela  11:  Médias  marginais  estimadas,  da  dissertação  “A

multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: análise

de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.

Dimensão Média Erro Padrão

1 3,260 0,043

2 2,701 0,059

3 2,575 0,050

4 2,409 0,043

4. APRESENTAÇÃO DOS DADOS

A seguir será apresentada graficamente a validação estatística realizada.
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GRÁFICO  1:  Valores  das  médias  da  asserção  não  validada  na  primeira

administração, da dissertação “A multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto

da formação médica: análise de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO  2: Valores  das  médias  das  asserções  validadas  na  segunda

administração, para o grupo dos alunos, da dissertação “A multiculturalidade e o

bilinguismo no contexto da formação médica: análise de uma experiência.”,

Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO  3: Perfil  Geral  Atitudinal  por  Dimensão  da  dissertação  “A

multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: análise

de uma experiência.”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO 4:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre as asserções validadas pertencentes à

Dimensão 1, “Curso de Medicina da Unila x DCNs x PPC”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO 5:  Perfil  Geral  Atitudinal  sobre as asserções validadas pertencentes à

Dimensão 2, “Ensino Médico  e a  Multiculturalidade”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO 6: Perfil  Geral  Atitudinal  sobre as asserções validadas pertencentes à

Dimensão 3, “Ensino Médico e o Bilinguismo”, Foz do Iguaçu, 2016.
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GRÁFICO 7: Perfil  Geral  Atitudinal  sobre as asserções validadas pertencentes à

Dimensão 4, “Implantação de um curso médico em uma zona de fronteira”, Foz

do Iguaçu, 2016.
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5. CONCLUSÃO

O  processo  de  validação  da  dissertação “A multiculturalidade  e  o

bilinguismo no contexto da formação médica:  análise de uma experiência.”

evidenciou os seguintes aspectos:

 A perda de asserções foi de 31,82% o que está dentro da margem aceitável

para esse tipo de instrumento de escala atitudinal. 

 O valor do coeficiente alfa de Cronbach para o instrumento analisado é igual

a 0,736. Tomando como base os critérios de George &Mallery (2003), temos

que a confiabilidade do instrumento em questão é aceitável.

 Como observado na análise descrita ao longo do documento, a dimensão 1

tem menor média e a dimensão 4 maior. No entanto, as médias das dimen-

sões 2 e 3 podem ser consideradas iguais, sendo ambas intermediárias em

relação as demais.
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LIKERT – VERSAO EM PORTUGUÊS

 INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO INSTRUMENTO DE PESQUISA

A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica: Análise

de uma experiência - Mestrado Profissional em Ensino de Ciências da Saúde -

CEDESS/UNIFESP

OBJETIVO

O objetivo deste instrumento fundamenta-se em  detectar qual é a sua opinião

sobre o A Multiculturalidade e o  bilinguismo no contexto da formação médica:

Análise de uma experiência, no Curso de Medicina da UNILA.

Note que  não existe resposta certa e errada. O importante é conhecer  a sua

percepção!  Sua resposta é de  enorme importância para o aprimoramento do

Curso  de  Medicina  da  UNILA.  Assim  sua  participação  é  fundamental  neste

processo! 

INSTRUÇÕES

Leia cuidadosamente cada afirmação e escolha apenas uma alternativa de resposta

que deve ser aquela que mais represente a sua opinião.

As alternativas são: CP – CONCORDO PLENAMENTE: Você concorda totalmente

com a asserção; IC – INCLINADO A CONCORDAR: Você tende a concordar com a

asserção; ID – INCLINADO A DISCORDAR: Você tende a discordar da asserção; DP

– DISCORDO PLENAMENTE: Você discorda totalmente da asserção.

É necessário que você responda a todas as asserções do instrumento de pesquisa

para que ele  possa ser validado estatisticamente; se isto não ocorrer, sua opinião

não poderá ser considerada. Por gentileza assinale todos os dados de identificação,

pois são fundamentais para a caracterização da pesquisa.

 Use o espaço ao final deste instrumento para expressar sua opinião sobre outros

aspectos  do  Curso  de  Medicina  da  UNILA  que  você  considerar  relevante.

Agradecemos muito sua colaboração!
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Categoria 
Profissional

1- Professor (  ) 2- Aluno do 1º ano (  ) 3- Aluno do 2 ano (  )

Nacionalidade 1- Brasileiro (  ) 2- Paraguaio (  ) 3- Argentino (  ) Uruguaio (  ) 
Outro País?

Sexo M (  ) F (  )
Faixa Etária De 22 a 27 anos (  ) De 28 A 32 anos (  ) De 32 A 37 anos (  ) 

Mais de 37 anos (  )
Proficiência em 
idiomas

1-Espanhol (  ) 2-Português (  ) 3-Inglês (  ) 4-Guarani (  )     5.

Outros (  ) 
Tempo de 
docência (só para
docentes). 

De 3 A 7 anos (  ) De 8 A 12 anos (  ) + De 12 anos (  )

Tempo de 
profissão (só 
para docentes).

De 3 A 7 anos (  ) De 8 A 12 anos (  ) + De 12 anos (  )

Titulação (só 
para docentes).

Mestrado (  ) Doutorado (  ) Pós – doc (  )

Regime de 
Trabalho (só para
docentes).

20 horas (  ) 40 horas (  ) 40 horas com dedicação exclusiva   
(  )

CP IC ID DP
1- O corpo docente e discente bem como os gestores
da  Instituição  de  Ensino  Superior  -  IES  devem fazer
parte da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso -
PPC do Curso de Medicina da UNILA. 
2-  A convivência  entre  várias  culturas  visa  resistir  à
ideia de que “uma cultura vale mais que outra”.
3-  A  UNILA  estimula  os  docentes  e  discentes  a
utilizarem  alternadamente  sua  língua  de  origem  no
processo de ensino/aprendizagem.
4- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
não reconhece os conhecimentos prévios dos discen-
tes, por meio de avaliações diagnósticas antes de inici-
ar os módulos.
5- O PPC deve ser o norteador do currículo do Curso
de Medicina da UNILA.
6- A multiculturalidade é um fator de enriquecimento e
abertura  de  novas  e  diversas  possibilidades  no
processo de ensino/aprendizagem na formação médica.
7-  A  infraestrutura  da  UNILA  contempla  a  ideia  de
bilinguismo  com  a  presença  de  identificação  dos
lugares, usando mais de um idioma.
8-  A implantação do Curso de Medicina,  na UNILA é
relevante  socialmente  para  a  população  local  e
especialmente para a tríplice fronteira.
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9- O perfil do egresso do Curso de Medicina da UNILA
deve estar contido no PPC, norteado pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais - DCN vigentes.
10- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
utiliza casos reais, de várias culturas para exemplificar
situações  de  saúde  durante  o  processo  de
ensino/aprendizagem.
11- O corpo docente e funcionários administrativos do
Curso de Medicina da UNILA não dominam os idiomas
prevalentes no Curso.
12- A integração ensino/serviço no âmbito da Atenção
Básica – AB e na Rede de Urgência/Emergência dos
Sistemas de Saúde local e regional, contribuem para o
processo de formação médica desenvolvido na UNILA.
13-  O  Curso  de  Medicina  da  UNILA  tem  eixos
formativos que se enquadram dentro do proposto pelas
DCN:  formação  generalista,  humanista,  crítica  e
reflexiva.
14- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
não  utiliza  avaliações  orais  e  escritas  em  vários
idiomas.
15- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
mostra-se disposto a explicar novamente um conteúdo
quando o aluno não compreende em função do idioma,
substituindo  a  explicação  na  língua  de  domínio  do
discente.           

16- A UNILA ainda não oferece cenários de prática nos
países  que  compõem  a  tríplice  fronteira,  o  que
enfraquece o processo de integração entre os países
na formação médica.
17- O currículo  do Curso de Medicina da UNILA usa
bibliografia em vários idiomas.
18- O corpo docente do Curso de Medicina da UNILA
considera para a formação médica, os perfis epidemio-
lógicos dos países de origem dos discentes.
19- A língua tem sido uma barreira para o aprendizado
dos alunos no Curso de Medicina da UNILA.
20- É ainda insuficiente à discussão curricular para a
formação médica junto aos países da tríplice fronteira
21-  O  Curso  de  Medicina  da  UNILA adota  no  seu
processo  de  ensino/aprendizagem  as  Metodologias
Ativas.
22-  Uma  concepção  curricular  baseada  em  eixos
formativos  proporciona  uma  formação  interdisciplinar
mais efetiva.

Use este espaço para sua opinião se considerar necessário 
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LIKERT EM ESPANHOL

 INSTRUCIONES PARA COMPLETAR EL INSTRUMENTO DE PESQUISA

La  Multiculturalidade y el  bilinguismo en el contexto de la formación médica:

Análisis  de  una  Experiencia  -Maestría  Profesional  en  Enseñanza  de   las

Ciencias de la Salud- CEDESS-/UNIFESP

OBJETIVO

El objetivo de este instrumento se fundamenta en verificar cuál es su opinión sobre 
La  Multiculturalidade y el  bilinguismo en el contexto de la formación médica: 
Análisis de una Experiencia, en el Curso de Medicina de la UNILA.

Verifique  que  no  existe respuesta  correcta  o  incorrecta.  Importante  es  conocer  tu

percepción! Tu respuesta es muy importante para el  conocimiento del Curso de Medicina de

la UNILA. Así que tu participación es fundamental en este proceso! 

INSTRUCIONES

Después de leer cuidadosamente cada afirmación, elija apenas  una alternativa de
respuesta que debe ser aquella que más represente  su opinión.

Las alternativas son: CP – TOTALMENTE DE ACUERDO-: Usted está totalmente
de acuerdo con la proposición; IC – INCLINADO A ESTAR DE ACUERDO: Usted
está inclinado a estar de acuerdo con la proposición; ID – INCLINADO A ESTAR
EN DESACUERDO: Usted está inclinado a estar en desacuerdo con la 
proposición; DP – TOTALMENTE EN DESACUERDO: Usted está totalmente en 
desacuerdo con la proposición.

Es necesario que usted responda a todas las proposiciones del  instrumento
de  pesquisa  para  que  él  pueda  ser  validado  estadísticamente;  se  eso  no
ocurre, su opinión no  podrá ser considerada.

Por favor marque todos los datos de la identificación, pues son  fundamentales
para la caracterización de la pesquisa.

 Use el espacio al final de este instrumento para expresar su opinión sobre
otros  aspectos  del   Curso  de  Medicina  de  la  UNILA que  usted  considere
relevantes. 

Agradecemos mucho su colaboración!
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Categoría 
Profesional

1-  Profesor ( ) 2- Alumno del 1º ano ( ) 3- Alumno del  2 año ( 
)

Nacionalidad 1- Brasileño (  ) 2- Paraguayo (  ) 3- Argentino (  ) Uruguayo 

(  ) Otro País?

Sexo M (  ) F (  )

Edad De 17 a 22 años (  ) 22 a 27 años (  ) De 28 A 32 años (  ) De 
32 A 37 años  (  )  Más de 37 años  (  )

Dominio de 
idiomas

1-Español (   )  2-Portugues (  )  3-Ingles (  )  4-Guarani (  ) 

5. Otros (   ) 

Tiempo de 
docencia (solo 
para docentes). 

De 3 A 7  años ( ) De 8 A 12 años ( ) + De 12 años ( )

Tiempo de 
profesión (solo 
para docentes).

De 3 A 7  años ( ) De 8 A 12 años ( ) + De 12 años ( )

Titulación (solo 
para docentes).

Maestría (  ) Doctorado (  ) Pos – doc. (  )

Titulación (solo 
para docentes).

20 horas (  )  40 horas (  )  40 horas con dedicación exclusiva (
)

CP IC ID DP
1-  El  grupo de profesores y alumnos bien como los
gestores de la Institución de Enseñanza Superior - IES
deben  participar  de  la  elaboración  del  Proyecto
Pedagógico  del   Curso  -  PPC  de  Medicina  de  la
UNILA. 
2-   La   convivencia  de  varias  culturas  tiene  como
objetivo, mostrar que todas tienen el mismo valor.
3-La  UNILA estimula   los  profesores  y  alumnos  a
utilizar  alternativamente  su  lengua  materna  en  el
proceso de enseñanza / aprendizaje.
4- El grupo de profesores del Curso de Medicina de la
UNILA  no  reconoce  el  conocimiento  previo  de  los
estudiantes  a  través  de   evaluaciones  diagnósticas
antes de iniciar los módulos.
5-  En la UNILA, el  PPP de la institución es un guía
norteador para  el currículo del Curso de Medicina. 
6- La multiculturalidad  es un factor de enriquecimiento
y  apertura  de nuevas y  diversas posibilidades en la
enseñanza-aprendizaje en la formación médica.



204
 

7-  La infraestructura de la  UNILA incluye la  idea de
bilingüismo, con la presencia de identificación de los
lugares, usando más de un idioma.
8- La implantación del Curso de Medicina, en la UNILA
es   socialmente  relevante  para  la  población  local  y
especialmente para los habitantes de la triple frontera.
9-  El perfil del egresado del Curso de Medicina de la
UNILA debe estar contenido en el PPC, guiado por las
Directrices Curriculares Nacionales - DCN vigentes.
10-  El grupo de profesores del Curso de Medicina da
UNILA utiliza  casos  reales,  de  varias  culturas  para
ejemplificar situaciones de salud durante el proceso de
enseñanza/aprendizaje.
11-  Los profesores y  funcionarios administrativos del
Curso  de  Medicina  de  la  UNILA  no  dominan  los
idiomas frecuentes del Curso.
12-  La integración enseñanza/servicio en el ámbito de
la  Atención  Básica  –  AB   y  en  la  Red  de
Urgencia/Emergencia de los Sistemas de Salud local y
regional,  contribuyen  para  el  proceso  de  formación
médica desarrollado en la UNILA
13-  El   Curso  de  Medicina  de  la  UNILA tiene  ejes
formativos que se encuadran dentro de la propuesta
de las DCN: formación generalista, humanista, crítica y
reflexiva.
14-  EL grupo de profesores del  Curso de Medicina de
la UNILA no utiliza evaluaciones orales y escritas en
varios idiomas.
15-    El grupo de  profesores del  Curso de Medicina
de  la  UNILA  muestra  su  disposición  para  explicar
nuevamente  un  contenido  cuando  el  alumno  no
comprende  en función del  idioma, substituyendo la
explicación en la lengua de dominio del alumno.     
16-   La  UNILA  todavía  no  ofrece  escenarios  de
práctica en los países que componen la triple frontera,
lo  que  debilita  el  proceso  de  integración  entre  los
países en la formación médica.
17-  El currículo del Curso de Medicina de la UNILA
usa bibliografía en varios idiomas.
18- El grupo de profesores del Curso de Medicina de la
UNILA considera para la formación médica, los perfiles
epidemiológicos  de  los  países  de  origen   de  los
alumnos.
19-  La lengua ha  sido una barrera para el aprendizaje
de los alumnos en el Curso de Medicina de la UNILA.
20- Es todavía insuficiente la discusión curricular para
la  formación  médica  junto  a  los  países  de  la  triple
frontera
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21-  El Curso de Medicina de la UNILA adopta en su
proceso  de  enseñanza/aprendizaje  las  Metodologías
Activas.
22-  Un currículo  basado  en  la  interdisciplinariedad
proporciona  una  formación  más  amplia  y  con  más
cualidad.

Use este espacio para su opinión si considera necesario

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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 LIKERT EM GUARANI

Tavarandu  reta  ha   ñe'ekõi  pohanohára  ñehekombo'epe:Jehasapyre

ñehesa' ijo. ỹ -Maestría Profesional en Enseñanza de  las Ciencias de la Salud-

CEDESS-/UNIFESP

Jehupytyséva

Jehupytyséra Ko tembiapópe ha'e jehechaKuaa nde aKãreñoi Ñembohupe mbo'epy
ha  ñehakombo'e  opaichagua  Tavarandu  reta  ha   ñe'ekõi  pohanohára
ñehekombo'epe:Jehasapyre ñehesa' ijo.ỹ

Jahesa'yijo tembiasaKue, mbo'esyry tasy'õpegua, UNILA pegua.

JehechaKuaa naiporihái ;nemboharái oĩporáva ha oĩvaiva.

Romomba'eguasu nde ohechahaicha, embohoráiva tuichamba'e Kuaapyrã, mbo'epy

tesãi'o UNILA peguarã. Péĩcha nde Kuaapy tuichaiterei mba'e Ko tembiapópe guarã.

MBA'ÉICHAPA OJEJAPOTA- 

Ñemoñe' rie peteĩ teĩ umi moñeĩva, eiporavo peteĩ ombohavái porãvéva ẽ ne 
aKãreñoi.

Ikatúva apytépo oĩ:

CP – AIMERAMO  PETEĨ ÑE'EME , 

IC – AĨNUNGA HENDIVE, 

ID – AJO'AVYNUNGA HENDIVE

DP – AJO'AVYPAĨTE HENDIVE

Embohov i va'erã Katuete Ko'a porandu jeporeKarã iKatu haguáicha oje iporu ẽ
Kuaapyrãmo, naupéicharamo ne remimo'ã naiKatumo'a oijeporu. Ikatu opaKuevo 
eiporu pa'ũ chai hágua ne remimo'ã mbo'epy tasy'óre.

Aguyje ñeipytyvo're . 
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Tembiapo ojapova 1-  Mbo'ehára ( ) 2- Temimbo'e 1º arypegua ( ) 3- 

Temimbo'e  2 arypegua(  )

Mamogua 1- Brasileño (  ) 2- Paraguayo (  ) 3- Argentino (  ) 
Uruguayo (  )  Ambue País?

Iméña Kuimba'e(  )  Kuña (  )

Ary De 17 a 22 ary (  ) 22 a 27 ary (  ) De 28 A 32 ary (  ) De 32
A 37 ary  (  ) Mas de 37 arygui  (  )

Ñe'  oñe' vevaẽ ẽ 1-Español (   )  2-Portugues (  )  3-Ingles (  )  4-Guarani (  ) 

5. Ambue(   ) 

Ary 
ombo'eha(Mbo'ehar
ape guarã). 

3 A 7  ary ( ) De 8 A 12 ary ( ) + De 12 arygui ( )

Ary omba'apohha 
(Mbo'eharape 
guarã).

3 A 7  ary ( ) De 8 A 12 ary ( ) + De 12 arygui ( )

Mbo'epy ohupytyve 
(Mbo'eharape guarã)

Maestría (  ) Doctorado (  ) Pos – doc. (  )

Aravo omba'apova 
( Mbo'eharape 
guarã).

20 aravo (  )  40 aravo (  )  40 aravo hapevape añoite (  )

CP IC ID DP
1-  Aty  mbo'ehara  ha  temimbo'e  ha  avei  ombohapeva
Institucion  Enseñanza  Superiorpegua  –  oĩva'eva  aty
ojapovape Proyecto Perdagogico mbo'esyrypegua – PPC
Tasy'opegua UNILApegua. 
2-  Opaichagua  tekovekuéra  oi óramo  oñondive  ohekaḱ
ohechauka opavave Tavarandukuéra peteícha iporãha.
3- UNILA omogueroehiehi mbo'ehara ha temimbo'e Kuera
oiporu hagua iñe'e peteĩha mbo'epy ha teKombo'epe.
4- Aty'mbo' eharaKuera mbo'esyry tasyopegua UNILAgua
nomoemba'ei  Kurapy  ogueruva   temimbo'e  hendive
ojopovo aranduehauKa oñepurũva mbo'epy pyahu.
5-  UNILApe  ePPP  Instituciongua  ha'e  tape  ojehekáva
tembiapo rape, mbo'epy pohanohára pegua.
6-  Ñeime opaichagua ombotuicha ha ome'  peteĩ  pa'ũẽ
pyahupe.
7-  Ñembohete  UNILApe omomba'e moKoĩ ñe'  joiporu,ẽ
avei tenda oiporuhape heta ñe' . ẽ
8-  Ko  mbo'epy  tasy'o  ñembohape,  UNILApe  ha'e
tuichaitei mba'e ha tuichavemtema avaKuera syirehegua.
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9- Ombohu'ãva mbo'epy tasy'orehegua UNILApe oiva'erã
PPCpe, ha oñembohape curriculum nacional rupive.i
10-  Mbo'eharakuera  mbo'epy  tasy'opegua  UNILApegua
oipuru oiko añetéva opa tatáre, oñembote chapyrã hãgua
tesãi'rehegua tekombo'e ha mbo'epýpe.
11-  mbo'eharakuéra ha opa omba'apóva mbo'epy tasy'o
UNILApe, ndoikumbyi ñe'  ojeiporúva mbo'epype.ẽ
12-  Ñembyaty  mbo'epy\mba'apo  ome' va  opavávepeẽ
hasype  guarã\ko'ãva  omoĩru  tekombo'e  tasy'o
ñembohape UNILApe.
13-  Mbo'esyry  tasy'o  UNILApe,  oguereko  ñehekombo'e
oĩva  DCN  oipoávape:  ñehekombo'e  generalista,
humanista, critica y reflexiva. 
14-Aty  mbo'eharakuéra  mbo'epy  tasy'o  UNILApegua
roiporui  ñe'    aranduehauka  ha  jchai  opaichaguaẽ
ñe' me.ẽ
15-   Aty  mbo'eharakuéra  mbo'epy  tasy'opegua
UNILApegua,  omomba'eguasu  omyesakã  hagua
temimbo'akué  rape  umi  nahisak iva  iñe' me,  haẽ ẽ
omomba'e guasu temimbo'e ñe' .ẽ         

16-  UNILA  nome' i  mbo'apo  ñehekombo'e  ambueẽ
tatãme,  péva  omokangy  ñemoirũ  ambu'e  teãnguerandi
pohanohára ñehekombo' pe.ẽ
17-  Curriculum  mbo'epy  tasy'o  UNILApegua  oipuru
aranduka opaichagua ñe' me.ẽ
18-  Aty  mbo'echaraku ra  mbo'epy  tasy'o  UNILApeguaẽ
omomba'e  ñehekombo'e  pohanoharaicha,  tachapyrã
epidemiológicos  tatãnguera  heñoihaguápe
temimbo'ekuéra.
19-  Pe ñe'e ha'e vaeKue peteĩ jejoko pe mba'e  kua'apy
temimbo'e Kuera UNILApeguape.
20- Sa'i  gueteri  oiko  ñomongeta  techapyra  tekombo'e
pohanoharaicha mbohapy tesã ñemoiru ndive.
21- Mbo'esyry tasy'opegua UNILAgua oiporu mbo'epy ha
kuaapy las Metodologías Activas.
22-  Tembiapo  rape  ojehechakuaahape  opaichagua
mbo'epy ome'  tekombo'e tuicha ha iporãva.ẽ

Eiporu  ko'ape oimeramo reikoteve emoĩ hagua nde 
pyapy
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ANEXOS
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ANEXO A – TERMO DE ANUENCIA
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ANEXO B – PARECER DO CEP
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