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      A formação de recursos humanos em profissões como a Medicina, a Odontologia e a Farmácia, dentre outras, ligadas à saúde, vem apresentando algumas dificuldades comuns com relação ao perfil dos alunos egressos. Já tem sido possível detectar a existência de um certo consenso sobre a necessidade de preparar profissionais realmente voltados para atender aos principais anseios e necessidades da maior parcela da população. Por um longo tempo, a ênfase na formação de especialistas voltados apenas para o atendimento das elites e realizando muito pouco pela saúde geral dos brasileiros, gerou um paradoxo: enquanto acumulavam-se as necessidades da população em geral, a Medicina e a Odontologia brasileiras sempre possuíram alto padrão científico-tecnológico e grande facilidade para absorver e aplicar os conhecimentos mais atuais vindos do exterior. Este grau de sofisticação, de superespecialização e alto custo, porém, colocaram os benefícios da ciência ao alcance, exclusivamente, dos grupos de mais alta renda. Com o presente estudo, pretende-se demonstrar que, atualmente, uma nova filosofia vem sendo gradativamente explicitada, visando formar profissionais integrais e polivalentes (clínicos gerais), com visão crítica para voltarem sua atenção às necessidades globais da comunidade. A sua efetivação, no entanto, vai requerer algumas modificações profundas nos planos curriculares desses Cursos, que deverão adotar novas práticas de integração e de interdisciplinaridade, que ainda se colocam como verdadeiros desafios a serem superados, sobretudo, pelos docentes envolvidos com o Ensino dessas Áreas.  
 ARRUDA (1999a) observa que as constantes modificações pelas quais passa a sociedade, com as tendências da globalização, geram um desejo de questionamento com relação ao ensino e a sua capacidade de acompanhar a evolução tecnológica, para preparar o aluno e transformá-lo no profissional competente. Já se preocupa com a eficácia dos métodos pedagógicos e com a qualificação didática dos docentes, rompendo-se com a tradição de só avaliar o estudante, uma vez que este não é o único responsável pelo seu rendimento. Busca-se substituir as formas tradicionais de ensino, pois já se tem consciência de que a quantidade de informação não é parâmetro de qualidade. A sociedade exige que, além de um desempenho profissional técnica e cientificamente satisfatório, o recém formado também seja ética e humanisticamente conduzido, valorizando os aspectos afetivo-emocionais. 
      Nesse contexto, algumas questões têm sido colocadas, com certa freqüência, com relação à prática de Ensino das profissões da Saúde nas Universidades. Observa-se que o Ensino Superior nessas áreas apresenta os mesmos tipos de falhas, ineficiências e dificuldades em seus modelos convencionais, sendo propostas e defendidas modificações bastante similares para as suas atuais estruturas. A percepção de um grande descompasso dos modelos de ensino vigentes com as reais necessidades da população; a excessiva carga teórica e informativa em contraposição com a escassez de atividades práticas formadoras; a ênfase no caráter curativo em detrimento da prevenção; a falta de integração entre o ensino básico e o profissionalizante; a formação de profissionais cada vez mais especializados e despreparados para uma atenção generalista;  a constatação do despreparo didático-pedagógico de grande parte dos docentes, mesmo dentre os mais titulados, e das conseqüências diretas sobre a eficácia da aprendizagem; o predomínio das aulas expositivas e demonstrativas que apenas repassam conhecimentos  e não levam o aluno à reconstrução dos mesmos, invalidando o processo do verdadeiro aprendizado; a necessidade de estimular a implantação dos internatos ou residências, para inserir os alunos nas várias áreas de sua profissão, estabelecendo contatos mais diretos com as comunidades e suas realidades; a promoção da interdisciplinaridade e da integração racional de conteúdos em contraposição ao ensino fragmentado em inúmeras disciplinas, que tantas vezes induz à formação profissional precocemente "especializante", são alguns dos pontos mais destacados.
      Quando se fala em integração de conteúdos ou em integração entre os ciclos básico e profissionalizante do currículo de um curso, apontadas como imprescindíveis para viabilizar a formação de profissionais generalistas, verifica-se a grande freqüência com que os termos como interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são inseridos e mencionados. Isso justifica a sua inclusão nessa breve discussão, uma vez que                                                                                                                  não se busca apenas oferecer definições simples para tais expressões, que tratam-se, na verdade, de temas e conceitos hoje largamente utilizados, com uma significativa abrangência e relevância.  
      Já há algum tempo, as pessoas têm se defrontado com um leque cada vez mais amplo de áreas do conhecimento, e de teorias dentro dessas áreas, que acabam por gerar dúvidas e confusões, dado que são conhecimentos produzidos sob a ótica da linearidade e da atomização, de que resultam saberes cada vez mais simplificadores da realidade, e visões cada vez mais parciais e dissociadas, tanto do todo, quanto de outras partes desse mesmo todo. 
      Para LÜCK (2001), a fragmentação do conhecimento e sua pulverização em inúmeras disciplinas estanques resultou da pretensão do sujeito em ver a realidade dissociada de si próprio e de seu modo de vê-la, o que provocou não apenas uma completa disjunção entre as diferentes dimensões e aspectos de um mesmo fenômeno, como também do sujeito em relação a eles. Essa situação abriu possibilidades de sérios prejuízos, dada a falta de uma visão global e interativa da realidade e de interligação dessa visão com a ação. Praticamente é impossível, atualmente, que os fenômenos sejam vistos e compreendidos de forma interligada e interdependente uns dos outros, tamanha é a diversificação com que se desenvolvem as disciplinas do conhecimento. E quanto mais elas se desdobram, já afirmava Gusdorf in JAPIASSU, "mais perdem o contato com a realidade humana". ( JAPIASSU, 1976, p.13).
      Para que se compreenda a situação em toda a sua magnitude, é necessário discorrer sobre o significado da  palavra disciplina e do paradigma que a determina. LÜCK (2001), revela que o termo disciplina indica dois enfoques relacionados ao conhecimento: o epistemológico, segundo o qual disciplina seria cada um dos ramos (especializações) do conhecimento, e o pedagógico, onde o termo disciplina indica atividade de ensino ou o ensino de uma área do conhecimento. A autora ressalta que o conteúdo das disciplinas de ensino é resultado de um duplo processo de fragmentação, que acaba por instaurar  a "ênfase sobre informações isoladas, que passam a valer por elas mesmas, e não por sua capacidade de ajudar o homem a compreender o mundo, sua realidade e a posicionar-se diante de seus problemas vitais e sociais..." Outro problema apontado pela mesma autora é que nesse processo descuida-se da apropriação crítica e inteligente do conhecimento, bem como da sua produção, ficando o ensino restrito à mera reprodução. Como conseqüência, deixa-se de formar cidadãos participativos, capazes de elaborar novas idéias e conceitos, com os quais poderia interferir e influenciar na sociedade moderna, onde tanto se valoriza o conhecimento.
      Quanto ao modelo teórico-metodológico que definiu a disciplinaridade, autores como LÜCK (2001), WEIL, CREMA & D'AMBRÓSIO, (1993), apontam o paradigma positivista, que norteou a determinação da visão especializada de mundo, centrado nas proposições de Descartes e Newton, combinando empirismo e lógica formal. Essa visão positivista defende valores como: a regularidade e a estabilidade dos fenômenos e a sua descontextualização, o absolutismo e a objetividade da verdade, a possibilidade de quantificar e medir todas as coisas, o racionalismo e a neutralidade do processo de conhecimento, a fragmentação e a simplificação da realidade. LÜCK (2001), demonstra com clareza que o ensino por disciplinas dissociadas, construídas mediante a aplicação dos princípios positivistas, revela-se insuficiente e limitado para orientar a compreensão da realidade complexa dos tempos modernos e da atuação em seu contexto. 
      Ao caracterizar o enfoque disciplinar como fruto típico do racionalismo científico, pelo qual a universidade moderna se dividiu em três grandes fragmentos – o físico, o biológico e o humano – que por sua vez se estilhaçaram em dezenas de sub-ramos ou especializações, CREMA (1993), faz questão de colocar a importância do desenvolvimento do método analítico de Descartes na superação do paradigma escolástico aristotélico-tomista medieval da época, que fazia obscurecer a objetividade pela supremacia do fator subjetivo e transcendental. Para aquele momento, o resgate da razão e da objetividade científica foi saudável, e as especializações foram sendo criadas na tentativa de acompanhar o acúmulo crescente do saber-e-fazer humano, que acabaram por sepultar o ideal de homem "pluriapto" ou "homem total". Assim, nos últimos quatro séculos, passou-se à especialização das mentes. Surgiram os especialistas, "experts" nas partes, "videntes do mínimo", que no início cumpriram uma necessária e fundamental função sócio-cultural. Mais tarde, entretanto, o movimento passou a ocorrer por puro condicionamento dissociativo. Ser especialista adquiriu "status", mas a desconexão cada vez maior da visão global, tornou-o um sofisticado "prisioneiro das frações", cujo enfoque reducionista, hoje já se revela insuficiente. (CREMA, 1993, p. 132 e 138).
      Constata-se que o mundo não consiste de "coisas isoladas", mas sim de uma multiplicidade de fatores que não se excluem, mutuamente, são explicados e justificados uns em relação aos outros. Os paradoxos, as ambigüidades, os antagonismos de opiniões precisam ser reconhecidos, para que se possa superar uma visão estreita e alienada da realidade:
                   O reconhecimento da realidade como complexidade organizada implica que 
                   se busque  compreendê-la  mediante  estratégias  dinâmicas  e  flexíveis   de 
                   organização  da   diversidade  percebida, de   modo   a   se  compreender as 
                   múltiplas interconexões nela existentes. (LÜCK, 2001, p. 51).

      Observa-se uma maior conscientização quanto aos efeitos dessa acentuada "setorização" do conhecimento humano em muitas disciplinas, sobretudo na educação, onde tem se revelado um entrave dentro dos ideais de integração do ensino. Ao romper o elo da simplicidade e estabelecer uma crescente "complexificação da realidade, fez com que o homem se encontrasse despreparado para enfrentar os problemas globais que exigem dele não apenas uma formação polivalente, mas uma formação orientada para a visão globalizadora da realidade." ( LÜCK, 2001, p. 14).
      Estas questões têm sido levantadas, atualmente, em muitas áreas do Ensino Superior e, no presente trabalho, são citadas, a título de ilustração, as situações de três áreas específicas da formação de recursos humanos em saúde: Medicina, Farmácia e Odontologia.
      Segundo afirmações de THOMÉ (2000), sobre a entrevista com o professor Ernani Arboim, os médicos recém-formados têm se mostrado incapazes de diagnosticar doenças sem auxílio dos exames de laboratório, tendo grandes dificuldades para comparar casos, pesquisar ou criar. A maioria deveria ter conhecimentos suficientes para tratar 90% das doenças sem auxílio das máquinas. No entanto, os médicos estão se tornando cada vez mais ultra-especializados, buscando nas pós-graduações o preparo que não conseguem durante o curso. E, assim procedendo, restringem cada vez mais seus conhecimentos médicos gerais, que lhes serão sempre imprescindíveis no exercício de qualquer especialidade. 
      Há uma convicção de que o Ensino Médico não está preparando bem os alunos de medicina e, para discutir o problema, Conferências Nacionais e Internacionais sobre Educação Médica vêm sendo realizadas, com certa freqüência, com a participação maciça de médicos e Universidades brasileiras e estrangeiras, o que demonstra mobilização no sentido de levantar questões e  implementar mudanças. Dentre as principais dificuldades já constatadas, tem-se: o despreparo do aluno que ingressa na faculdade; a falta de incentivo à docência, que leva 20% dos bons professores ao abandono da profissão pela má remuneração; bibliotecas defasadas; recursos escassos para a pesquisa; dissociação entre o ciclo básico e o clínico; despreparo ou sobrecarga dos professores do ciclo básico; inadequação da forma como são desenvolvidas as aulas práticas, normalmente apenas demonstrativas.
      Para FRAGA FILHO (1981), os cursos das áreas médicas apresentam como principais problemas: os ciclos básico e profissionalizante separados rigidamente no tempo, os programas das disciplinas desajustados entre si, a falta intercâmbio entre os professores e a existência  de discrepâncias grandes entre as cargas horárias das disciplinas.
      No caso da Profissão Farmacêutica, SANTOS (2000), coordenador da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Amazonas, fala sobre os problemas do ensino farmacêutico,  para o qual "no modelo convencional de ensino [...] o aluno sai altamente informado, mas muito mal formado." Segundo seu relato, o modelo de ensino atual concentra seu planejamento exclusivamente pelos professores, por sua vez especializados em microdisciplinas totalmente dissociadas e não integradas entre si; há um excesso de aula expositiva e centralização em tecnologia e equipamentos modernos e sofisticados; há pouca prática e muita teoria, sem integração do ensino básico ao profissionalizante; os casos clínicos são apenas simulados; o medicamento é enfocado na doença e não na saúde; além da docência, o serviço e a pesquisa atuarem isoladamente como funções educacionais, dificultando o aprendizado.
      Durante a realização da I Conferência Nacional de Educação Farmacêutica, o Ensino Farmacêutico foi bastante discutido, havendo um consenso entre os especialistas da área, sobre a necessidade e a urgência de promover profundas modificações e muitas propostas foram apresentadas. Dentre as dificuldades foram destacadas: 1) o elevado número de cursos, pois há no Brasil, atualmente, 132 cursos de Farmácia autorizados para funcionamento pelo Ministério da Educação, formando, anualmente, cerca de doze mil novos farmacêuticos. O número total de profissionais é de sessenta e cinco mil, para aproximadamente cinqüenta e dois mil estabelecimentos; e, ainda mais preocupante do que esses vultosos números,  o grau de qualidade do ensino oferecido por esses cursos; 2) o ensino farmacêutico precisa ser alterado para não ficar em descompasso com as intensas e rápidas transformações deste fim de século, tais como a globalização, o aumento da expectativa de vida com qualidade e as constantes inovações tecnológicas; 3) os alunos não podem mais ser preparados para colocarem seus conhecimentos, exclusivamente para criar e/ou vender o medicamento; 4) é bastante comum a constatação de que grandes concentrações de carga teórica no início do curso, que dificultam o aluno a por em prática o que já aprendeu. O fato do aluno ser submetido, no início do curso, a mais ou menos três anos de teoria desvinculada das situações práticas reais, cria uma certa angústia e sensação de despreparo no estudante que está concluindo o curso, o qual se vê, tardiamente, conscientizado  da carência das atividades práticas, cuja precária carga horária ainda se tornou mais prejudicada, pelas constantes necessidades de repassar conteúdos teóricos vistos há muito tempo, e pouco assimilados, porque precoce e inadequadamente inseridos no currículo. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, 1ª, 2000, p. 6-13)
      No caso do Ensino de Odontologia as preocupações se repetem. PAIXÃO et al. (1981), por exemplo, questionam a razão da distância existente entre a prática especializante e a filosofia integradora defendida pelos cursos de odontologia. Os autores acusam o modelo essencialmente curativo e pouco preventivo da prática, como o maior responsável pela sua limitada abrangência e pequena eficiência junto à população, sugerindo que se promova uma adaptação de todo o aparato tecnológico pela sua simplificação e pela adoção de uma nova filosofia de trabalho, de modo a corrigir as distorções. 
      CONRADO (1995) critica duramente o aparelho formador de recursos humanos da área, acusando-o de descomprometimento com a realidade e com os interesses da coletividade, formando profissionais dirigidos às clínicas privadas, com um perfil de atenção individualizada e de altos custos. E confronta este panorama com a meta estabelecida pela Organização Mundial de Saúde ( OMS ): "Saúde para todos em 2000". E com as decisões da VIII Conferência Nacional de Saúde e da I Conferência Nacional de Saúde Bucal: "Princípios da Reforma Sanitária". O autor defende uma pedagogia odontológica engajada com a odontologia constatada na prática  profissional, e uma relação realista do sistema de ensino no Brasil com o sistema sócio-econômico-político do país. 
      WERNECK (2000, p. 20) traça um perfil bastante lúcido e até contundente, das principais falhas e necessidades dos Cursos de Odontologia, demonstrando a necessidade de: rever urgentemente a prática pedagógica;  reconhecer que os currículos atuais não vinculam os ciclos básico e clínico (ou profissional); reconhecer que nas clínicas escolares dá-se ênfase para situações ideais, com pacientes já triados, conforme as prioridades e necessidades do ensino, o que resulta na adoção de determinadas técnicas ( fundamentais, mas não exclusivas ), que muitas vezes são consideradas "absolutas, imprescindíveis e únicas possíveis" em qualquer situação prática;  reconhecer que no ciclo profissionalizante, as disciplinas são ensinadas isoladamente, em partes estanques, dificultando a visão do global, cabendo exclusivamente ao professor a decisão sobre o que seria melhor para o aluno, formando novos Cirurgiões-Dentistas, conforme sua imagem e projeção;  reconhecer a inexistência total ou a pouquíssima preocupação com a integração multiprofissional, interdisciplinar ou interinstitucional;  perceber que o ensino das práticas e das políticas de saúde é "apenas teórico, incompleto, preconceituoso e artificial", impedindo o conhecimento de processos de trabalho dos serviços de saúde (confundidos com técnicas preventivas e educativas); enfim, enxergar que o ensino está distanciado da realidade, levando à alienação e à despolitização dos alunos, totalmente destituídos de noções básicas de cidadania, ética, direitos e deveres. 
      É crescente, portanto, a necessidade de enxergar a realidade além dos limites disciplinares e conceituais do conhecimento. E nesse novo quadro despontam as idéias de interdisciplinaridade, que propõem a realização de uma síntese dos conhecimentos, não só pela integração dos seus vários ramos, mas também pela associação dialética entre dimensões polares como teoria e prática, ação e reflexão, generalização e especialização, ensino e avaliação, meios e fins, professor e aluno, tempo e espaço, conteúdo e processo, indivíduo e sociedade, de modo a viabilizar a associação do que é ensinado com as condições concretas da vida. 
      Como alerta, apenas para que se possa evitar a utilização de velhas práticas com nova denominação, é interessante o destaque de certos autores para o que não é interdisciplinaridade: trabalho cooperativo e em grupo; integração de funções; cultura geral; justaposição de conteúdos; visão comum de trabalho pelos membros de uma equipe; adoção de um único método de trabalho por várias disciplinas. 
      Na verdade esses aspectos estariam associados à prática interdisciplinar, apenas como passos ou etapas do processo. E esse processo envolve a integração e o engajamento de educadores, num trabalho conjunto, em que se faça a interação das disciplinas curriculares entre si e com a realidade, superando a fragmentação do ensino e possibilitando a formação integral do aluno. Assim, este poderá exercer criticamente a cidadania, mediante uma visão global de mundo, estando capacitado para enfrentar problemas complexos, amplos e globais da realidade atual. (LÜCK, 2001)
      O pensar e o agir interdisciplinar se apoiam no princípio de que nenhuma fonte de conhecimento é, em si mesma, completa e de que, pelo diálogo com outras formas de conhecimento, de maneira a se interpenetrarem, surgem novos desdobramentos na compreensão da realidade e sua representação. (FAZENDA, 1979) 
      É importante destacar que os estudiosos da interdisciplinaridade não pregam a desvalorização ou a total eliminação das disciplinas e de suas competências. Buscam, na verdade, que cada uma delas se desenvolva  o suficiente para articular com as outras competências, de modo que, ligadas em cadeia, formem o anel dinâmico e completo do conhecimento. (MORIN, 1985)
      Pelo exposto, observa-se que tudo precisa ser contextualizado. Necessariamente, o que hoje é criticado e combatido, nem sempre foi assim. A disciplinaridade foi criada por motivos justificados e serviu ao seu propósito durante algum tempo, assim como o paradigma que a definiu. Hoje, dadas às transformações ocorridas em todos os níveis e ao processo evolutivo e incessante, as exigências tendem novamente para o ideal de homem "pluriapto". Não no sentido daquele gênio, capaz de saber tudo e de fazer tudo. Mas aquele preparado para interagir no fazer e para integrar o saber. Aquele que demonstre competência para associar e correlacionar, que seja capaz de estabelecer relações que o levem à compreensão do todo, da realidade de forma ampla e complexa. 
      Para cada novo perfil de homem exigido, criam-se novas alternativas, como as abordagens multi, pluri, inter e transdisciplinar.
      Michaud (1972), citado por WEIL, (1993), propôs a seguinte definição para os termos ligados às possíveis relações entre as disciplinas. Multidisciplinar: seria apenas a justaposição de disciplinas diversas, muitas vezes sem relação aparente entre elas. Pluridisciplinar: seria a justaposição de disciplinas diversas, mais ou menos "próximas" no domínio do conhecimento. Interdisciplinar: seria a interação entre duas ou várias disciplinas. Essa interação poderia ir da simples comunicação de idéias até a integração mútua dos conceitos diretores, da epistemologia, da terminologia e da metodologia, dos procedimentos dados e da organização da pesquisa e do ensino que a esses se relaciona. Transdisciplinar:  seria a efetivação de uma axiomática comum a um conjunto de disciplinas.
      O termo transdisciplinaridade é mencionado por LÜCK (2001), como sendo a interdisciplinaridade plena, que teria alcançado seu objetivo maior: aluno com visão global de mundo. Enquanto a multidisciplinaridade seria uma interdisciplinaridade fictícia, onde existe apenas uma linguagem comum entre  professores.
      WEIL, D'AMBROSIO & CREMA, (1993), já trabalham um pouco mais a questão da transdisciplinaridade. Para WEIL (1993), a multi, a pluri e a interdisciplinaridade ainda estariam sempre na órbita disciplinar. Seriam uma produtiva e ampliada dialogicidade entre os muitos discursos e enfoques do mesmo racionalismo científico. Para esse autor, a transdisciplinaridade seria o mais significativo passo além, no sentido de transcender a disciplinaridade. O que não significa negar as disciplinas, nem ser contrário às especializações, como já afirmaram outros autores. 
                    A  transdisciplinaridade  postula  a abertura  do  especialista  ao todo que  o envolve e à dialogicidade com outras formas de conhecimento e de visões do real,  visando    a    complementaridade.   Postula - se   (...)  a   motivação   e  disponibilidade   para  o  imprescindível   atuar   em   equipe, o   desafio  da convivência  com   a  diversidade. A  proposta   é  transmutar  o  especialista fechado em especialista (...) construtor  de  pontes,  consciente  da  dinâmica todo-e-as-partes,  que seja  capaz, também, além  de fracionar, de vincular e restaurar. ( CREMA, 1993, p.140).

      Pela exposição dos fatos e circunstâncias atuais, não há dúvidas quanto aos grandes desafios a serem enfrentados, porém já se verifica algum empenho das áreas envolvidas em buscar meios para vencê-los. De forma mais incipiente ou mais adiantada, nota-se uma mobilização geral, no sentido de alcançar novas metas e propósitos que possibilitem a consolidação das mudanças e transformações necessárias.
      LOBO Dr. Luiz Carlos Lobo, à época diretor da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Nacional de Brasília (UNB), membro do NUTES – CLATES – Brasil,  discursando na Síntese da Reunião Plenária   da 1a  Reunião do Programa Latino-Americano de Inovações em Educação Odontológica, promovida pela Organização Pan-Americana da Saúde, Fundação W. K. Kellogg, Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP)/ UNICAMP, de 15 a 20/02/1976, em Piracicaba, São Paulo, p.85-105. O Dr. Lobo considerou oportuno relatar a experiência do Ensino Médico, ao tomar conhecimento da posição de alguns participantes, do referido evento, odontólogos, que defendiam a aplicação da Odontologia Integral apenas ao final dos cursos de Odontologia.  (1976, p.103-104), já destacava que o conceito de Medicina Integral foi um dos postulados básicos do curso de Medicina da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade Nacional de Brasília. Observa que, ainda em 1966, no início do ciclo clínico, instituíram-se programas educacionais de Medicina Integral com atividades na comunidade, nas unidades periféricas, rurais, centros de saúde, ambulatórios e hospitais, nesta ordem. A idéia era fazer o aluno participar efetivamente do sistema de atenção médica, com responsabilidades crescentes ao longo do curso, proporcionais aos conhecimentos e habilidades que fosse incorporando, para adquirir, paulatinamente, uma compreensão do "homem como um todo dentro do seu meio" e, também,     prepará-lo para a resolução de problemas de saúde prevalentes na região e no país. Defendeu, principalmente, a inserção precoce destes programas no currículo, dando ao aluno uma visão geral, a compreensão da história natural das doenças e, em conseqüência, o desenvolvimento de uma atitude de medicina preventiva, antes do aluno entrar em contato com as diversas especialidades médicas.
      Com ele concorda FRAGA FILHO (1981), que defende a unidade dos ciclos básico e profissionalizante, tornando os cursos das áreas médicas, um todo contínuo, com poucas e mais abrangentes disciplinas, com maior integração, flexibilidade e dinâmica. 
      De certa forma, observam-se as mesmas preocupações no artigo de THOMÉ (2000), que afirma que os cursos de Medicina, através de reuniões e encontros onde são discutidos os problemas mais visíveis do ensino médico, vêm procurando modificar seus currículos visando, basicamente, a integração da prática com o ciclo básico e a formação de médicos menos especializados em microáreas de ação, que sejam capazes de diagnosticar a maioria das doenças sem todo o aparato tecnológico dos exames muito sofisticados. Buscam formar clínicos gerais, capazes de analisar e comparar quadros patológicos, capazes de tomarem decisões nas situações menos complexas, criando alternativas próprias para a solução de problemas. 
      Para o professor Evandro, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Amazonas, a Universidade é um agente formador e reformador, devendo estar aberta às mudanças, sempre inconformada com o "status quo". O farmacêutico de que a população necessita é aquele que tenha recebido uma formação generalista. Para tanto, defende a criação do Internato Rural, curricular como o que existe na Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Amazonas, ou como atividade de extensão, como ocorre na Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC/PR, na Universidade Federal de Goiás - UFG e na Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN ( a pioneira neste tipo de atividade com o seu CRUTAC, funcionando há 35 anos). Estes Internatos levariam o aluno a um contato mais direto com as populações e suas realidades, fazendo com que se interesse mais pela política de saúde, pela administração e organização sanitária, pelo saneamento ambiental, saúde ocupacional e investigações científicas na área de saúde pública preventiva e social. A meta é dar condições para os estudantes desenvolverem o bom senso, o ideal ético, a serenidade, os valores morais, o senso de justiça, de racionalidade e do valor do trabalho; que virão a se tornar suas referências valorativas de cidadãos, orientando-os em suas trajetórias sociais. (SANTOS, 2000)
     Ainda na área do Ensino Farmacêutico, há um consenso entre os especialistas sobre a necessidade e a urgência de promover profundas modificações e muitas propostas foram apresentadas: 1) as mudanças no ensino de farmácia devem focar o ser humano, desenvolvendo nos estudantes a capacidade de lidar com as mudanças e as diversidades tecnológicas, econômicas e culturais, além de dar aos acadêmicos qualidade, conhecimento e confiança suficientes para trabalhar e transformar o seu ambiente; 2) há a necessidade de formar o profissional para a sociedade, que saiba comunicar-se com ela e atendê-la bem, recuperando o seu espaço dentro dela. Para tanto o aluno deve estar preparado para atender o seu usuário: o paciente, cujas características pessoais o tornam diferente dos demais; 3) os professores reivindicam mais atividades práticas, inclusive fora das escolas, para que o acadêmico conheça melhor a realidade de sua comunidade, e tenha elementos para ajudar a resolver os seus problemas; 4) o estudante deve ser levado a compreender que a sua profissão tem como ponto de partida a saúde e não o comércio; 5) há a necessidade do acadêmico se integrar às várias áreas da profissão, para trabalhar com competência, nos vários ramos da atividade. Para isso a instituição de ensino deverá oferecer internatos rurais, farmácia escola, estágios supervisionados, convênios com serviços de saúde pública, hospitais, vigilância sanitária, farmácias comunitárias, indústrias de medicamentos e cosméticos; 6) é de  importante equilibrar os ensinos básico e profissional, não separando a teoria da prática, pois o contato do aluno com a realidade de trabalho é imprescindível para que ele não perca sua referência profissional; 7) o currículo dos cursos de farmácia necessita ser reestruturado para que a prática possa ocorrer de forma a introduzir o estudante nos futuros ambientes de trabalho, em aproximações sucessivas e em complexidade crescente; 8) promover a integração dos conteúdos ministrados, incluir disciplinas das áreas sociais e humanas, promover a interdisciplinaridade e não a fragmentação do curso em inúmeras disciplinas isoladas umas das outras, são outras das principais tendências a serem seguidas; 9) o aluno deve ser incentivado a participar de atividades culturais, de atividades junto à comunidade (conhecendo de perto seus problemas e anseios) e, ainda, de projetos de iniciação científica, visando uma formação mais integral do futuro profissional; 10) o futuro farmacêutico brasileiro precisa ter sua  formação fortalecida, para melhor qualificar sua atuação no segmento da farmácia clínica (atenção farmacêutica), modalidade voltada para a relação medicamento-paciente, seguindo e se adaptando rapidamente à nova tendência e à nova ordem mundial (é recomendada pela Organização Mundial de Saúde e estimulada por governos de países do Primeiro Mundo). Priorizar a assistência e a atenção farmacêutica significa rever a função do farmacêutico junto aos pacientes e às suas necessidades individuais de atenção, o quê, por essa ótica, poderia transformar as farmácias em verdadeiros postos de atenção primária à saúde, se essa atenção farmacêutica passasse a ser feita profissionalmente e de forma correta. (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO FARMACÊUTICA, 1ª, 2000, p. 6-13)
      No Ensino Odontológico, conforme o professor CONRADO (1995), o currículo da Faculdade de Odontologia  da Universidade Estadual de Maringá recomenda a formação de profissionais com visão integral da realidade social e da saúde, com alta capacidade de resolução dos problemas odontológicos apresentados pela população. Tais profissionais devem ser formados através de treinamento clínico essencial, integral, multidisciplinar e multiprofissionalmente em serviço, sempre que possível, e, adequado em equipes multiprofissionais de saúde. Criando assim, no futuro odontólogo, o respeito pelos demais membros de uma equipe de saúde e, principalmente, conhecimento, na prática, das limitações de atuação de cada um. 
      Para LOMBARDO (2000), no atual contexto social, o profissional generalista tem maiores chances de se tornar bem sucedido, porque tem o domínio de várias competências essenciais. A autora aponta a importância  dos docentes desenvolverem os conteúdos de maneira dinâmica, através de problematizações e correlações constantes com as práticas futuras, pois o aluno que recebe os conhecimentos de forma fragmentada pelas inúmeras disciplinas e períodos, não consegue saber como, quando e onde utilizá-los. E defende a adoção de currículos verticalmente e horizontalmente integrados,  que viabilizaria a formação de dentistas generalistas, capazes de relacionar os conteúdos às práticas, para que estas sejam desenvolvidas de forma plena e segura. Defende, ainda, o desenvolvimento de valores humanísticos, éticos e de cidadania, que viabilizem os contatos interpessoais de um profissional efetivamente participativo na sociedade, e a sua interação com outros profissionais da área de saúde, trabalhando em equipe no espaço da saúde pública.
      Quanto a colocar o aluno fora dos muros escolares, prestando serviços à população, em parceria com governos estaduais e municipais, WERNECK (2000), concorda com o professor Evandro, da Faculdade de Farmácia da Universidade Federal do Amazonas, e também relata a experiência da implantação do Estágio Supervisionado em Odontologia na Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Minas Gerais (FOUFMG). O estágio se divide em "Internato Rural" e "Estágio Metropolitano", com objetivos de formar dentistas capacitados para enfrentar as diversas realidades da saúde da população. A disciplina se desenvolve mediante celebração de convênios com a rede pública e traz como vantagens o acesso ao conhecimento das políticas e serviços de saúde e da situação do mercado de trabalho. Fundamentados nas ciências sociais, os alunos desenvolvem uma visão mais crítica da prática acadêmica, reordenando seus valores, com vistas na sua vida profissional. 
      O artigo de GARANHANI et al. (1999) merece destaque pela abordagem não só interdisciplinar, mas também multi e inter profissional. Os autores relatam a experiência da Universidade Estadual de Londrina, com relação às reformas curriculares implantadas nos cursos de graduação da área de Saúde. Julgam ser de grande utilidade aos interessados em contribuir para a melhoria dos níveis de saúde da população, que dependem, também, da qualidade dos recursos humanos em saúde, analisar como os obstáculos estão sendo superados nesse processo de mudanças. Citando como principal desafio a falta de domínio de novos conceitos como: interdisciplinaridade, metodologias ativas de ensino-aprendizagem, educação multiprofissional, parcerias e trabalhos em rede; os autores apresentam como soluções: a criação do Núcleo de Apoio Pedagógico (com pedagogos e psicólogos); a criação do Projeto Especial de Ensino em Práticas Multiprofissionais e Interdisciplinares (PEEPIN-I) para a Medicina, Odontologia, Farmácia, Enfermagem, e outras; a criação das "áreas verdes" (flexibilização do calendário escolar para criar "janelas" comuns, abertas à realização de práticas multiprofissionais inovadoras de ensino-aprendizagem; a criação do PEEPIN-II (para introduzir os alunos em práticas multiprofissionais e interdisciplinares de pesquisa); a criação da Comissão Permanente de Desenvolvimento Curricular, com a publicação freqüente de boletins, para homogeneizar as mudanças em todos os cursos. Naquela Universidade, o curso de Enfermagem desenvolve a Metodologia da Problematização e o curso de Medicina, a Metodologia da Aprendizagem Baseada em Problemas Modificada. Os autores afirmam que o novo currículo permitiu: a fusão ou aproximação das disciplinas dos ciclos básicos e profissionalizantes, integrando-se seus conteúdos; o surgimento de vários cenários de aprendizagem, através da aquisição gradual de conhecimentos e habilidades (dos mais simples aos mais complexos) e da integração Ensino-Serviço-Comunidade, que gerou maior motivação no aluno; a participação ativa dos alunos com a metodologia problematizadora; a implantação dos internatos para promover a interação Universidade-Serviço. A proposta que resume as reformas implantadas nos cursos da Universidade de Londrina seria : "aprender fazendo, o que significa a inversão da seqüência clássica teoriaprática, deixando claro que o conhecimento se produz na ordem inversa, ou seja: da prática para a teoria." (GARANHANI et al.,1999, p.85)
     Pela revisão das obras e autores citados, pode-se concluir que a Educação precisa manter-se em sintonia com as tendências que vão surgindo, na tentativa de acompanhar as transformações globais, que se sucedem em ritmo cada vez mais acelerado. Infelizmente, as áreas do Ensino não primam pela agilidade em acompanhar as grandes mudanças, e essa característica distorce por completo as suas funções.  Como "locus", por excelência, do saber, a Educação deveria estar na vanguarda dos acontecimentos, contribuindo para a sua rápida e necessária difusão às demais dimensões do conjunto cultural humano. As questões e temas abordados, entretanto, já estão em estágios mais avançados nas áreas administrativas, nos meios empresariais, nas relações internacionais. Afinal, como os próprios autores destacam, é uma questão de integração, de ver a realidade de forma global. Principalmente no caso do Ensino Superior Profissionalizante, como os cursos da área da saúde aqui mencionados, é imprescindível e urgente colocar em prática o que ainda desponta como tentativas tímidas de discurso, e que podem, muitas vezes não passar dele. As soluções implicam em mudanças amplas, envolvendo docentes, dirigentes, discentes e órgãos administrativos superiores, que precisariam se engajar num processo maior de reforma curricular. E é preciso considerar a resistência da maioria destes elementos às mudanças e transformações radicais. Mas, como bem afirma LÜCK (2001), para superar a imposição de idéias externas, que geralmente prefere ignorar, o professor precisa ser motivado a discutir com seus pares os problemas que mais lhe causam angústia. Dentre eles, certamente, será levantada a problemática da fragmentação e da dissociação. E para ela será proposta a busca do diálogo e da integração, de forma natural, porque nascida de uma necessidade legítima. Conseguindo-se estimular os professores a colocarem as suas próprias idéias em ação é possível viabilizar uma tomada de atitude e consciência, por parte da classe docente, em relação à integração, à interdisciplinaridade e à produção de conteúdos de conhecimento útil para a realidade social. Afinal, qualquer erro que se cometa na tentativa de mudar e inovar, será muito mais acertado que a inércia provocada por mudança nenhuma.
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