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DESAFIOS À FORMAÇÃO EM MEDICINA DA UFRGS FRENTE ÀS DESIGUALDADES 
SOCIAIS E RACIAIS. Tatiana do Prado Rodrigues, Odalci José Pustai, Carmen Lucia Bezerra 
Machado (orient.) (UFRGS). 

Este trabalho está relacionado com o contexto atual de desigualdade social e racial e os debates, mobilizações, ações 
e tomadas de decisões que suscitam: 1. busca pela eqüidade de condições materiais, universalidade de acesso e 
justiça social; 2. crise na saúde pública do país devido às dificuldades de recursos e condições adequadas para 
atender às demandas conforme disposições legais. Da perspectiva sociológica de campo científico de Bourdieu, e a 
partir do ponto de vista dos estudantes: qual é o preparo oferecido ao acadêmico da Faculdade de Medicina - 
FAMED/UFRGS para atuar profissionalmente? A formação/currículo aborda a saúde relacionando-a com a realidade 
brasileira a partir da desigualdade social e racial, que também pode ser percebida em sua especificidade? Há no curso 
uma pedagogia que possibilite o exercício da atitude crítico-reflexiva? Foram realizadas entrevistas semi-estruturadas 
com estudantes da FAMED/UFRGS, diálogos com autores e trabalhos sobre educação em saúde e com integrantes 
do projeto de pesquisa "Desafios à educação universitária: os nós da formação do médico na graduação em Medicina 
da UFRGS", do Núcleo TRAMSE/FACED/UFRGS. Os resultados qualitativamente analisados mostram que a 
instituição FAMED/UFRGS se constitui num ambiente de forte “competição”, de busca por “status”, 
“reconhecimento social” e posição de “prestígio” na carreira. A bagagem cultural e intelectual dos estudantes 
influencia na forma das relações entre eles e deles com a Faculdade; posicionam-se em conformidade ou em conflito, 
estabelecendo estratégias que lhes permitam atingir seus objetivos. Finalmente, há a necessidade de uma formação 
humana/humanística, com a mesma excelência da formação técnico-científica existente, para um tratamento 
equânime no SUS, que considere as especificidades de cada segmento social, neste país estratificado em classes, 
multicultural e multirracial. (PIBIC). 

440 


