
Uma análise de nossa situação na questão do Exame do Cremesp: 
 
A UJC (União da Juventude Comunista) convida a todos para refletirem um 

pouco mais sobre a regulamentação e instituição da obrigatoriedade da realização da 
prova organizada pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo 
(CREMESP) para os egressos do curso de medicina a fim de obterem seu título de 
certificação da profissão.  

A UJC posiciona-se contrária ao exame do CREMESP desde antes dele se 
tornar obrigatório e estivemos ao lado dos estudantes quando esses se negavam a 
realizar a prova.  

Em 2012, o CREMESP instituiu a obrigatoriedade do exame e deixou clara sua 
perspectiva de criar um exame de ordem para a medicina. Gostaríamos de reafirmar 
nossa posição contrária ao exame e de nos posicionar novamente ao lado dos 
estudantes em luta, apoiando sua decisão de boicote a prova.  

Para além das justificativas de nosso posicionamento contrário ao exame, 
pretendemos nesse texto desenvolver e aprofundar a análise a respeito do tema, 
buscando um entendimento mais completo sobre os sujeitos em disputa e os projetos 
de sociedade que representam. 

Partimos da análise concreta de que estamos no meio do fogo cruzado entre 
dois “pesos-pesados” no debate que concerne à avaliação das escolas médicas no 
Brasil.  

De um lado há os interesses corporativos dos médicos representado pelas 
instituições da categoria (CREMESP, AMB, APM) e o lobby exercido por esses no 
congresso nacional, que culmina na defesa daquilo que denominamos de “reserva de 
mercado”. A defesa dessa reserva objetiva a restrição a uma grande parcela de novos 
médicos na entrada no mercado de trabalho; essa entrada que provocaria uma 
diminuição dos salários recebidos pelos médicos já atuantes. A seleção daqueles que 
estariam “capacitados” a entrar no mercado de trabalho através de uma prova é, 
portanto, um mecanismo que possibilita selecionar a quantidade de médicos “aptos” a 
exercerem sua profissão e, dessa maneira, restringir o número de novos médicos 
disponíveis no mercado, não ocorrendo, necessariamente, uma queda dos salários 
para a categoria como um todo. 

De outro lado, encontra-se o governo brasileiro com uma política de 
precarização do ensino superior no Brasil e fomento ao desenvolvimento do ensino 
privado, culminando na abertura de diversas escolas de medicina por todo o país e na 
aprovação pelo Ministério da Educação (MEC) de 2.415 vagas para os cursos de 
medicina no Brasil em junho de 2012. 

Cabe a nós, estudantes e militantes do movimento estudantil, nos posicionar de 
maneira crítica, apontando os equívocos que ambas as visões propagam sobre a 
formação médica e a situação da educação médica no país. 

 
As políticas educacionais e o projeto de educação do governo 

 
Para entendermos essa complexa questão são necessárias algumas reflexões 

sobre o papel que a educação cumpre em nossa sociedade. Vivemos em uma 
sociedade dividida em classes, composta por aqueles que detêm os meios de 
produção (a burguesia) e aqueles que sobrevivem por venderem sua força de trabalho 
(os trabalhadores). Essa sociedade se baseia na propriedade privada dos meios de 
produção (fazendas, empresas, bancos e fábricas) e nas relações de exploração entre 
burgueses e proletários, baseadas na compra da força de trabalho, através do 
assalariamento. A manutenção dessa sociedade depende de diversos mecanismos, 
sendo que a educação acaba se reafirmando como um deles. 



A educação é revestida de certa neutralidade, expondo-se apenas como um 
meio de transmitir o conhecimento produzido pela humanidade, fruto da sua luta pela 
dominação da natureza. Entretanto, a educação nas formações sociais capitalistas 
cumpre dois papéis essenciais para a manutenção deste modelo de produção. São 
eles a internalização, pelos indivíduos, da legitimidade da posição que lhes foi 
atribuída na hierarquia social, juntamente com sua adequação a um conjunto de 
valores e comportamentos estipulados, considerados adequados, dentro da ordem 
vigente.  

Neste modelo de produção há a necessidade de trabalhadores para ocupar 
diversos postos de trabalho, desta forma há uma distribuição intencional nos espaços 
de produção.  Neste sentido, é incompatível com as necessidades do capitalismo o 
desenvolvimento da plenitude das potencialidades humanas. Assim, cada indivíduo 
tem acesso à quantidade de conhecimento estritamente necessária para que ele 
cumpra o seu papel na produção do capital, uma função fundamentalmente técnica. 

A burguesia, entretanto, diferentemente de outras classes dominantes, tem a 
necessidade de mostrar os seus interesses como interesses gerais. Para tanto, a 
educação é propagandeada como um meio individual de mobilidade social. Apropria-
se de um discurso meritocrático, onde a possibilidade de ascensão está determinada 
por qualidades inerentes ao indivíduo, associadas ao seu esforço individual, partindo 
do pressuposto que todos possuem as mesmas condições de se alcançar o “sucesso”. 
O fracasso é, nesta ideologia, produtos de falhas individuais, não de determinações 
sociais.  

Obviamente essa capacidade não cabe somente à escola, mas a todas as 
esferas que tangenciam a construção do sujeito (desde a família, passando pelos 
meios de comunicação, e à educação, institucionalizada enquanto escola). 

Nesse sentido, as políticas educacionais após o período de redemocratização 
do Brasil, ao expandirem o acesso à universidade para camadas economicamente 
menos favorecidas da população não se descolam desse papel de reprodução e 
manutenção da sociedade, pelo contrário, aprofundam-na e a evidenciam cada vez 
mais. 

Durante a era FHC, abre-se um conjunto de reformas na universidade com 
base nos receituários neoliberais de diversos organismos internacionais (FMI, Banco 
Mundial, dentre outros) que estimula a expansão de instituições privadas em grande 
escala e o aumento da “produtividade” das instituições públicas, forçando-as a formar 
mais estudantes sem o aumento proporcional do financiamento, aprofundando seu 
subfinanciamento.  

No governo FHC a política para o ensino superior consistia na promoção de 
algumas instituições públicas em centros de excelência, com o acesso restrito a uma 
pequena camada da população; a expansão do acesso ao ensino superior ocorria 
através do setor privado. Com isso o número de instituições particulares dá um salto 
incrível, segundo o MEC: de 670, em 1997, para 764, em 1998. Já em 2003, 1.652, no 
governo Lula, e, em 2006, 2.022. Em 2010, o número de instituições públicas é de 278 
(sendo que 101 são universidades, 07 são centros universitários e 133 são 
faculdades), enquanto o de instituições privadas é de 2100 (sendo que 89 são 
universidades, 119 são centros universitários e 1.892 são faculdades). 

Em 2010, 73,17% dos estudantes (correspondendo a 3.987.424) estudam nas 
universidades privadas, enquanto apenas 23,82% cursam as universidades públicas 
(correspondendo a 1.461.696). Na região sudeste, onde está a maioria dos estudantes 
universitários, as universidades privadas são responsáveis pelo atendimento de 81,9% 
dos estudantes, enquanto a rede universitária pública atende apenas 19,1% dos 
estudantes universitários brasileiros. Cerca de 90% das instituições de ensino superior 
no país são privadas, cabendo ao setor público a mirrada parcela de 10%! (Dados do 
próprio MEC)  

Muito contribuíram para tal crescimento programas como o FIES e o PROUNI, 
verdadeiros mecanismos garantidores dos interesses do empresariado da educação, 



favorecido com a renúncia fiscal antes restrita às instituições, ditas filantrópicas, e com 
a entrada de novos estudantes bancados pelo Estado. Alguns estudos apontam que 
os gastos do governo para manter uma vaga do PROUNI em uma universidade 
particular é equivalente ao gasto que tem para manter três vagas em uma 
universidade pública1. 

Segundo Leher, o governo pretendia conseguir 450 mil vagas, mas os 
empresários reclamaram e a meta caiu para 300 mil vagas; agora o número é algo em 
torno de 180 mil vagas. O governo afirmava que a insenção tributária não era tão 
relevante, mas, examinando os números de perto, a realidade fica evidente: apenas as 
instituições filantrópicas de ensino gozavam de isenção tributária, antes do PROUNI, 
algo em torno de 900 milhões de reais. Somando as confessionais, a isenção chega a 
1,4 bilhões por ano. Quando a soma recebe a isenção das instituições empresarias, a 
partir do PROUNI, o bolo cresce mais ainda; o valor é assustador: 2,4 bilhões por ano. 
Se todas essas instituições aderirem ao PROUNI a isenção chegará a mais de 3 
bilhões. 

Leher afirmou que, segundo estudo da entidade dos reitores das universidades 
federais (ANDIFES) com apenas R$ 1 bilhão seria possível generalizar o ensino 
noturno das IFES para todos os cursos, criando aproximadamente 400 mil novas 
vagas. “Com o total de verbas públicas que está sendo previsto para as instituições 
privadas, poderíamos ter mais de um milhão de novas vagas. E vagas de qualidade e 
não cursos de curta duração, ou sequenciais como está previsto no em alguns 
documentos do MEC. E mais: se tivéssemos esses cerca de 3,5 bilhões, poderíamos 
criar 1 milhão e 400 mil novas vagas no ensino público. A pergunta então é: por que o 
governo Lula da Silva, ao invés de utilizar esses recursos para criar 1 milhão e 400 mil 
novas vagas opta por criar menos de 300 mil no setor empresarial? Por que esse 
projeto é uma negociata, como disse Chico de Oliveira”, denunciou Leher. 

Diante de tal fato, questiona-se o porquê, ao invés de investir na universidade 
pública e na expansão com qualidade de seus cursos, o governo continua financiando 
a educação privada e os grandes grupos empresariais. 

Nas instituições públicas é cobrada a eficácia, relacionada ao cumprimento de 
metas, sem estourar as receitas. 

A precarização do ensino superior público fica mais evidente com a política 
instaurada no governo Lula de Reforma Universitária, o REUNI, que expandiu 
universidades federais, abriu milhares de novas vagas em novos cursos por todo o 
Brasil, não garantindo contratação de professores, permanência estudantil, 
infraestrutura mínima (chegou-se ao absurdo de, no campi de Guarulhos, da 
UNIFESP, os estudantes terem aula em contêineres por falta de salas de aulas),  entre 
diversos outros problemas. 

Na medicina, esse fato não se altera. Algumas faculdades de medicina têm 
sido aprovadas sem mesmo estarem vinculadas a um hospital universitário, sem ter 
garantia de infraestrutura, laboratórios (anatomia, histologia, bioquímica), programas 
de pesquisa e permanência estudantil adequados para receber todos os estudantes.  

O anúncio do MEC da abertura de mais de 2.415 vagas para o curso médico 
nos próximos anos nos remete a esse quadro de precarização do ensino, não 
fornecimento de adequadas condições de se realizar a formação médica e uma 
tendência de, cada vez mais, baratear a formação do estudante. 

Percebe-se, portanto, que as políticas governamentais para o âmbito da 
educação médica caminham conjuntamente com as politicas educacionais que o 
governo tem promovido para o ensino superior como um todo, e mais, caminham com 
o projeto de manutenção e aprofundamento das contradições da nossa sociedade 
atual. 

                                                           
1
 Segundo LEHER, o governo poderia utilizar o valor das isenções fiscais às universidades privadas para 

criar nas universidades públicas mais de 3 vezes o total de vagas criadas pelo PROUNI.  Baseia sua 

afirmação em estudos do ANDIFES sobre o valor da criação de vagas nas universidades públicas. 



O governo atual, cumprindo o projeto político a que o PT se propôs, busca 
encabeçar o processo de modernização do país e continuar o processo de revolução 
burguesa no Brasil; para isso, busca destruir todos os empecilhos ao desenvolvimento 
do grande capital. Nesse processo de modernização choca-se com os interesses 
pequeno-burgueses das corporações médicas e posiciona-se claramente em favor dos 
capitalistas da educação (através do apoio a abertura de universidades privadas e do 
financiamento dessas instituições privadas com o PROUNI, tópico que 
desenvolveremos adiante) e dos interesses dos capitalistas da saúde (através da 
formação de uma força de trabalho em grande quantidade e mais barata para 
sustentar a expansão da produção de saúde). 

 
 

As entidades médicas corporativas e o Exame do CREMESP 
 

As corporações médicas, em meio a essa situação de expansão das vagas e 
abertura incessante de novas escolas médicas, buscam soluções mecânicas para 
problemas que existem há muito tempo em nosso país. Avaliam que o problema de 
saúde no Brasil decorre do fato de que os estudantes estão tendo uma educação 
médica de má qualidade e, para solucionar esse problema, propõem a criação de um 
exame que regule a entrada desses profissionais no mercado de trabalho. 

Não podemos cair na ilusão de que esse discurso das corporações médicas é 
um discurso neutro e que seus equívocos devam-se simplesmente a uma 
inconsistente análise da realidade. Essas associações, como representantes dos 
interesses corporativos dos médicos e dos pequeno-burgueses (médicos donos de 
clínicas particulares, pequenos proprietários), buscam exaltar a figura do médico 
profissional liberal que predominava enquanto categoria no inicio do século passado, 
caracterizado pelo médico que concentra em si o conhecimento e a execução de todas 
as práticas médicas (a anamnese, o exame físico, o diagnóstico e as estratégias de 
tratamento para todos os casos, além da propriedade dos meios para efetivar o 
diagnóstico) e o tratamento (todas aquelas que cabiam na “maleta do médico”: o 
estetoscópio, esfigmomanômetro, pequenos instrumentos cirúrgicos etc). Defendem a 
imagem do médico proprietário de seus instrumentos de trabalho, autônomo, do 
médico não assalariado, do “médico-artesão”. 

Buscam frear a história, retornando à situação que mantinham ao longo do 
século passado, na qual haviam poucos médicos em atuação e uma grande demanda 
que não conseguia ser atendida. Os serviços prestados pelos médicos nessa situação 
eram muito bem remunerados enquanto atuava como profissional liberal ou, mesmo 
quando se submetia à venda de sua força de trabalho, pela pequena quantidade de 
profissionais no mercado, também conseguia ótimos salários. 

O trabalho médico transformou-se no último século e continua se 
transformando progressivamente. O processo de subordinação da produção em saúde 
aos interesses capitalistas, de fato, foi mais lento que nos outros setores produtivos, 
mas progressivamente subordinou o médico ao trabalho assalariado em hospitais, 
ambulatórios de especialidades e centros de saúde estatais e privados e aos planos 
de saúde; hoje poucos médicos que possuem consultórios particulares mantêm-se 
realmente autônomos e atendendo sem o intermédio dos planos de saúde.  

A produção de saúde comandada pelos grandes capitalistas (Planos de saúde 
e hospitais privados) promoveu e promove uma destruição progressiva dos pequenos 
proprietários, que não conseguem sobreviver a essa disputa sem subordinar-se ao 
grande Capital.  A partir do conflito entre os interesses dos pequenos proprietários em 
relação aos grandes, surgem propostas de reformular a produção de saúde. Uma 
reformulação que aponta para o formato da produção de saúde dos tempos em que os 
pequenos proprietários comandavam a produção. 

Esse processo, no entanto, já foi superado pelo desenvolvimento de nossa 
sociedade e pelo desenvolvimento do capitalismo em nosso país. Em relação ao 



modelo anterior artesanal (médico profissional liberal) é evidente que a organização do 
trabalho (plenamente) capitalista propiciou uma expansão sem precedentes na 
produção em saúde, permitiu que uma parcela cada vez maior da população tivesse a 
possibilidade de ter acesso aos serviços de saúde.  

Ao mesmo tempo, hoje esse modelo de produção da saúde mostra cada vez 
mais suas contradições. Atualmente já seria possível que todos tivessem acesso a 
serviços de saúde de qualidade, porém o fator limitante atual é a lógica capitalista que 
coloca a necessidade do lucro a frente até mesmo da saúde das pessoas. 

Apesar dessa resistência que algumas corporações têm sobre a subsunção da 
prática médica sobre as novas formas de organização do trabalho, houveram avanços 
significativos do capital nesse campo, como a expropriação dos meios de produção - 
instrumentos de trabalho (raio x, ressonância magnética, tomografia, nasofibroscópio, 
microscópio eletrônico etc) e do local da produção (hospitais, ambulatórios de 
especialidades e centros de saúde) - das mãos dos trabalhadores e sua concentração 
nas mãos da burguesia e do Estado; a incorporação progressiva dos profissionais da 
saúde ao trabalho assalariado; a fragmentação do processo produtivo e a 
especialização progressiva dos trabalhadores em saúde (fisioterapia, enfermagem, 
fonoaudiologia e entre os médicos), além da progressiva perda da autonomia dos 
profissionais de saúde (cujo principal exemplo é a organização de protocolos de 
conduta). 

Somos totalmente contrários ao retorno à organização do trabalho sob a forma 
“artesanal”, pré-capitalista, defendida pela corporação médica, entendemos que os 
problemas gerados pelo capitalismo devem ser resolvidos avançando nossa 
sociedade para um novo patamar da organização da produção: o Socialismo. 
Defendemos, portanto, que os trabalhadores estejam no comando do processo 
produtivo, não de forma individual (como pequenos proprietários), mas de forma 
coletiva. Entendemos que o retorno a uma prática médica “artesã” significa uma 
tentativa frustra de negar o desenvolvimento do capitalismo sobre a medicina e o 
assalariamento do médico. Pensamos ser impossível travar uma luta nesse sentido. 
Defendemos uma luta para além dessa perspectiva, a luta para que a classe 
trabalhadora possa usufruir de todas as possibilidades humanas, defendemos, na área 
da saúde, que os centros de saúde, clínicas de especialidades e hospitais estejam sob 
o comando e a serviço da classe trabalhadora. 

Acreditamos que não há a possibilidade de que um único profissional conserve 
em si todo conhecimento produzido na medicina e com isso consiga realizar todo o 
processo produtivo na saúde; é possível, porém, que o “trabalhador coletivo” (que 
abranja as várias especialidades médicas, além da enfermagem, fisioterapia, 
fonoaudiologia...) de forma interdependente consiga aplicar os vastos conhecimentos 
já produzidos.  

Não consideramos que na prática médica atual haja a possibilidade de produzir 
saúde apenas com os instrumentos que se mantiveram sob a propriedade do médico 
(“a maleta do médico”); hoje é impensável a prática médica (de organização de um 
sistema de saúde) sem os grandes aparelhos diagnósticos (RX, RNM, TC, Exames 
laboratoriais...) e terapêuticos (Centro cirúrgico, Máquinas de Hemodiálise, de 
Circulação extracorpórea...).  

É evidente que todo esse novo instrumental e tecnologias não cabem mais na 
“maleta do médico”, ou seja, não é mais possível ao médico de forma individual ter a 
propriedade privada dos instrumentos necessários à cura dos pacientes. É possível ao 
trabalhador coletivo, tendo sob seu comando os hospitais e demais espaços de 
produção da saúde, aplicar essas tecnologias com o objetivo de oferecer todo o 
conhecimento e instrumental produzido na medicina para a classe trabalhadora. 

A conjuntura de proposta do CREMESP para um exame de avaliação do 
egresso dos cursos de medicina está inserida nesse projeto de produção da saúde 
explicitado acima. O CREMESP, a partir de uma avaliação correta de que a educação 
médica enfrenta problemas gravíssimos no Brasil, impõe a realização de uma prova, 



justificando que a mesma possibilitaria o diagnóstico dos problemas que o curso 
médico passa atualmente. 

Devemos transcender as justificativas que a corporação médica relata a 
sociedade e, a partir da análise conjuntural e histórica, entender o porquê há um 
interesse de que exista regulação da entrada de profissionais no mercado de trabalho. 

A restrição a uma grande parcela de novos médicos na entrada no mercado de 
trabalho objetiva regular o grau de assalariamento da categoria médica. A seleção 
daqueles que estariam “capacitados” a entrar no mercado de trabalho através de uma 
prova é, portanto, um mecanismo que possibilita restringir a entrada de mais 
profissionais no mercado de trabalho, objetivando, dessa forma, uma manutenção dos 
salários no patamar atual e tentando frear sua tendência de queda.  

As corporações médicas negam objetivar a reserva de mercado com a defesa 
de um exame de ordem; revestem seu discurso em uma aparente neutralidade e 
afirmam estar atuando em benefício de toda a população. Justificam sua atitude como 
um mecanismo para tentar reverter a situação em que se encontra o sistema de saúde 
e a prática médica atualmente.  

O movimento estudantil, por outro lado, tem uma análise bastante diferenciada 
do assunto, munindo-se de argumentos para cada justificativa dessas corporações 
sobre a necessidade de um exame para o egresso ao curso de medicina.  

 
O posicionamento dos estudantes acerca da avaliação 

 
Os estudantes de medicina, desde 1989, posicionam-se de maneira contrária a 

instituição de um exame de ordem para os egressos do curso de medicina. O debate 
entre os estudantes e as corporações médicas tornou-se mais aprofundado a partir de 
2005, ano em que o CREMESP inicia a realização de seu exame, de modo facultativo. 

A justificativa do conselho para a implementação desse exame é de realizar um 
diagnóstico sobre a educação médica no país, partindo de uma análise de que esta se 
encontra prejudicada pela abertura indiscriminada de escolas médicas nos últimos 
anos, refletida no aumento do número de erros médicos julgados pelo Conselho de 
Medicina nesse mesmo período. 

Uma das primeiras críticas ao CREMESP é que a corporação, apesar de 
criticar a escola médica, não coloca em discussão o baixo investimento em educação 
das universidades públicas e, muito menos, a busca desenfreada por corte de gastos 
nessas universidades e pelo aumento das margens de lucro nas universidades 
particulares, ocorridos pela priorização do governo ao investimento no setor privado. A 
corporação não se propõe, também, a combater essa situação.  

O CREMESP menciona o Ministério da Educação como sendo o grande 
culpado pela má qualidade dos cursos médicos que estão sendo abertos, pois esse 
ministério é o responsável pela aprovação de sua licença de funcionamento. Sua 
proposta de exame de ordem, entretanto, centra a crítica na má qualidade dos 
médicos recém-formados, culpabilizando o estudante que se submete a essa 
instituição de má qualidade. Nessa afirmação, a corporação entra em contradição em 
dois motivos: primeiro porque, apesar de diagnosticar a culpa da abertura de escolas 
médicas no âmbito governamental, procura corrigir o problema no âmbito individual, 
centrando a responsabilidade dessa situação no estudante; em segundo lugar, é 
necessário refletir se a maioria dos estudantes que cursam uma instituição de ensino 
privada, realmente “opta” por essa situação, ou se têm que se submeter à mesma, 
devido à limitação e vagas existentes no ensino superior público (pela falta de 
investimento e desenvolvimento do mesmo). 

Eximem-se da discussão de que a proliferação de universidades privadas e a 
entrada de estudantes devem-se às políticas para o ensino superior do governo e da 
busca de melhores oportunidades pelos estudantes que "aceitam" submeter-se a 
essas instituições. Não é colocado em debate o enorme déficit de vagas em 



universidades públicas em relação à população brasileira nem o investimento massivo 
do governo no financiamento e proliferação das universidades privadas. 

Entendemos, portanto, que a instituição de um exame, como o do CREMESP, 
apesar do que dizem seus defensores, não luta contra a abertura indiscriminada de 
novas escolas médicas ou contra a má qualidade do ensino; longe disso, contribui 
para a proliferação ainda maior do ensino superior precarizado e da lógica privada nas 
universidades.  

Para tornar mais concreta nossa afirmação, traremos o exemplo dos cursos de 
direito, no qual após a criação do exame de ordem, em 1996, o número de escolas 
quintuplicou e de 176 escolas de graduação em direito existentes em 1992, hoje 
passam de 1200.  

No caso do direito, a argumentação para o exame desde sua implementação 
foi mudando da "necessidade de frear a abertura de novas escolas" para uma crítica 
cada vez mais centrada no aluno, até que começaram a afirmar que "existem bons 
alunos em escolas ruins e alunos ruins em boas escolas, o papel da prova é impedir 
que os maus alunos recebessem o registro". Ou seja, passaram a desresponsabilizar 
a escola pela formação do estudante centrando sua crítica e sua atuação nos alunos. 

Uma experiência danosa que observamos no direito é a proliferação de um 
mercado importante que beneficia ainda mais os empresários da educação: os 
cursinhos preparatórios para o exame de ordem. Atualmente já observamos uma 
quantidade grande de cursinhos médicos direcionados à prova de residência e 
afirmamos que com a instituição de um exame de ordem haverá um aumento 
exponencial desses cursinhos, assim como ocorreu no direito. 

Outro efeito danoso de um exame de ordem, diagnosticado pelo movimento 
estudantil, é a orientação dos currículos dos cursos de medicina para uma formação 
direcionada a realização da prova. O exame de ordem, dessa maneira, é que nortearia 
a formação médica, orientando o que deve ser aprendido e como a escola médica se 
adaptaria para atender a essas necessidades. É importante ressaltar também que 
essa prova pretende reafirmar a atenção à saúde em seu aspecto eminentemente 
biológico, já que avaliaria apenas o conhecimento teórico acerca do processo saúde-
doença, e a atenção médica focada nesse aspecto da doença.  

Outro grande problema dessa avaliação é que objetivar avaliar a formação 
médica de maneira centrada em apenas uma prova é extremamente interessante para 
as universidades que pretendem cortar gastos na formação, pois podem implementar 
de forma radical o projeto de corte de matérias básicas e de prescindirem de 
laboratórios para o ensino básico e de estágios em hospitais de ensino.  

O caráter da formação precisará atender a solução de uma prova centrada no 
modelo biologicista, bastando para isso “treinar” seus alunos para a prova e realizar 
cursos preparatórios para ela. O exame de ordem servirá também para a propaganda 
das universidades que melhor preparam para a prova e que tiverem maiores níveis de 
aprovação, servindo como um mecanismo ranqueador para que tenham melhores 
chances de competir no mercado. 

Essa realidade pode ser observada não só no direito, mas na formação do 
ensino médio; nessas escolas a formação é claramente direcionada para o vestibular e 
por ele orientada. É notável também a quantidade de cursinhos preparatórios para o 
vestibular, aproveitando-se do déficit de vagas no ensino superior para conseguir seus 
lucros. Outra semelhança é que a qualidade das escolas e cursinhos passa a ser 
balizadas pela aprovação nos vestibulares. 

Onde serão avaliados os aspectos práticos, o trabalho em equipe, o 
relacionamento médico-paciente? Onde será avaliado o currículo, os campos de 
prática, a estrutura universitária e o corpo docente?  

Nada disso pretende ser avaliado com a instituição de um exame de ordem ou 
com o exame do CREMESP. 

E a partir da avaliação pontual e extremamente limitada que o CREMESP está 
propondo o que será feito para melhorar a qualidade da educação médica? A proposta 



de exame de ordem não está acompanhada de mecanismos de correção dos 
problemas identificados, pretende somente punir os que não obtiverem a nota mínima 
não permitindo que recebam o registro do CRM. Não há propostas de intervenção nas 
universidades que tiverem um baixo rendimento com o objetivo de melhorar a 
qualidade de seu ensino. Também não há propostas de formação continuada ou de 
suporte ao aluno que não passar no exame, deixando-o a própria sorte. 

Entendemos que o ensino médico está em franco processo de precarização e 
consideramos isso um agravante da precária assistência em saúde. No entanto, 
gostaríamos de afirmar que precariedade dos serviços de saúde no Brasil não se deve 
a formação médica. 

Consideramos que a má qualidade dos serviços de saúde deve-se 
essencialmente ao subfinanciamento do setor; a insatisfação dos trabalhadores da 
saúde deve-se às péssimas condições de trabalho e aos, cada vez menores, salários; 
o pouco tempo de consulta deve-se a necessidade de atender o máximo de pacientes 
no mínimo período de tempo, independente da qualidade do atendimento; a falta de 
leitos públicos e de atenção especializada deve-se ao baixo financiamento da saúde e 
a adoção das políticas públicas de saúde propostas pelo Banco Mundial aos países 
subdesenvolvidos (nesse caso, a “focalização na atenção primária”); a alta rotatividade 
e a dupla jornada de trabalho devem-se a progressiva diminuição dos salários e a falta 
de um plano de carreira para os funcionários públicos (aliás, funcionários públicos que 
se tornam cada vez mais raros com a entrega da gestão dos hospitais públicos e 
redes básicas de saúde a fundações privadas que contratam via CLT).  

Enfim, atribuímos a má qualidade dos serviços de saúde ao sistema de saúde, 
as políticas governamentais e a falta de investimento público e não centramos os 
problemas do sistema nos indivíduos que o operam (os profissionais de saúde). 

É importante destacarmos também que as nossas críticas, acumuladas pelo 
movimento estudantil nos últimos anos, a respeito da prova não são fruto de nossa 
imaginação, mas de uma análise concreta de uma realidade concreta. A história já 
mostrou a partir da instituição do exame de ordem para os advogados, o que 
aconteceu com a graduação em direito no país. 

A partir dessa experiência pensamos ser necessário desenvolver um ponto 
importante, e bastante debatido no movimento estudantil, que diz respeito a o que 
acontecerá com os formandos em Medicina que não receberem o registro dos seus 
conselhos? 

Esse "quase médico", em tese, não poderá atuar como profissional, pois não 
possui registro no CRM; ao mesmo tempo já terá terminado a graduação e, como não 
existem propostas do que se fazer com os egressos que não passarem na prova, 
provavelmente, os mesmos estarão disponíveis para um mercado de trabalho em que 
há falta de profissionais. 

Entendemos que há a possibilidade de que aconteça como no direito: com o 
exame de ordem hoje há aproximadamente dois milhões de bacharéis em direito sem 
registro na OAB. Mas, o que restou a esses profissionais?  

A resposta é simples: vender sua força de trabalho por um valor menor do que 
aqueles que possuem registro na OAB e, em muitos lugares, por não poder advogar, 
servir como um profissional que auxilia o trabalho dos profissionais com registro.  

Na medicina há a possibilidade de um processo semelhante em que o 
"bacharel" em medicina não poderá atuar como médico, o que o submeterá a 
condições de trabalho ainda mais precárias, o submeterá a trabalhar por um salário 
menor que os profissionais com registro no CRM e, possivelmente, sob sua 
supervisão.  

Pode ocorrer também o que já ocorre com os profissionais formados no exterior 
que não possuem registro no CRM, que trabalham de forma ilegal em condições de 
trabalho ainda mais precárias que os médicos registrados e com salários ainda 
menores em cidades de fronteira ou no interior dos estados, que não têm condições 
mínimas de organização do sistema de saúde.  



Entendemos que os projetos do governo como o PROVAB (serviço civil da 
medicina) de interiorização do médico e os interesses de contratação de profissionais 
com baixos salários pelos hospitais públicos e privados está em perfeito acordo com 
as propostas de criação de uma “subcategoria” de médicos. 

Essa alternativa de solução da dicotomia entre os interesses corporativos e os 
interesses do grande capital já se mostraram factíveis (possíveis) no Direito.  

Com isso podemos notar que a proposta de exame de ordem não caminha, 
necessariamente, contra os interesses de formação de força de trabalho médica mais 
barata e em maior quantidade, como afirmam os defensores do exame de orem. 

A partir da possibilidade de conciliação desses dois interesses, fica evidente 
que os interesses da classe trabalhadora não estão representados nem pelos 
interesses corporativos nem pelos grandes capitalistas. Fica claro que os interesses 
dos trabalhadores representam outra via e que essa outra via não pode se submeter 
ou se associar com os interesses desses dois grupos.  

 
Quais nossas propostas de luta? 

 
No meio desse conflito entre os interesses corporativos e os interesses do 

governo na defesa de um projeto de sociedade que favoreça a burguesia, estão os 
interesses da classe trabalhadora.  

Precisamos definir uma proposta própria, autônoma, que demonstre os 
interesses próprios dessa classe e que evidencie as limitações das alternativas 
analisadas acima. Buscamos trazer o debate para além da dicotomia entre interesses 
corporativos da categoria médica x interesses da grande burguesia, defendidos pelo 
governo. Buscamos ressaltar que há outra via, uma via que representa os interesses 
comuns da totalidade da classe trabalhadora (e não de uma pequena parcela dessa 
classe em detrimento da totalidade).  

Defendemos e lutamos, enquanto organização, a expansão dos cursos 
médicos com qualidade e com aumento dos investimentos para educação; 
defendemos a instituição de uma política educacional que garanta o acesso universal 
ao curso conjuntamente com a expansão dos investimentos, infraestrutura, 
contratação docente etc. 

Defendemos e lutamos pela expansão do acesso à saúde a toda a população, 
em todos os níveis de atenção (não só a atenção básica), sendo que esse feito é 
acompanhado pelo aumento do investimento em saúde pública. Defendemos  e 
lutamos pela melhoria das condições de trabalho dos profissionais da saúde através 
de instituição de plano de carreira, fim da administração dos serviços públicos por 
fundações privadas (as quais contratam com menos direitos trabalhistas e com 
menores salários que dos funcionários públicos), melhoria da infraestrutura de 
hospitais, ambulatórios de especialidades e centros de saúde, compra de 
equipamentos, aparelhos diagnósticos e terapêuticos.  

Defendemos e lutamos pela melhoria das condições de trabalho e de salários 
de toda a classe trabalhadora, pois acreditamos que a saúde é determinada 
socialmente, ou seja, que o processo de adoecimento deve-se a forma de organização 
da sociedade, determinada pela falta de acesso às riquezas produzidas socialmente e 
a brutal exploração da classe trabalhadora. Para garantirmos uma saúde de qualidade, 
portanto, não basta garantirmos o acesso aos serviços de saúde e lutarmos pela 
qualidade desses serviços, é preciso lutar pelo acesso aos demais produtos do gênero 
humano para todas as pessoas (habitação, alimentação, educação, transporte, cultura, 
lazer e, dentre eles, a serviços de saúde de qualidade). 

Nossas defesas estão intimamente ligadas a nossas construções de lutas 
cotidianas. Construímos o Fórum Popular de Saúde nas cidades em que estamos 
inseridos, acreditando na importância da resistência e organização da classe 
trabalhadora com relação à precarização e privatização do sistema de saúde. 



Lutamos contra as políticas do governo de precarização e mercantilização do 
ensino superior, defendendo o maior financiamento do ensino básico e superior no 
Brasil, na luta pela aprovação dos 10% do PIB para a educação Já! 

Somos contrários à abertura indiscriminada de novas escolas médicas. 
Lutamos pela expansão das vagas para o curso de medicina desde que sejam 
públicas e estejam acompanhadas de um maior financiamento para a melhora de 
infraestrutura, contratação de corpo docente qualificado, instalação de politicas de 
permanência estudantil (refeitórios, bolsa-auxilio, incentivo a iniciação cientifica, etc.). 

Com relação à avaliação, defendemos que a avaliação das escolas, inclusive 
médicas, deva ser uma avaliação contínua, ao longo de todos os anos da graduação; 
uma avaliação que não seja punitiva ou ranqueadora, mas que proponha soluções 
para os problemas enfrentados pelos estudantes ou pela escola médica; uma 
avaliação que abranja corpo docente, instituição, infraestrutura (biblioteca, 
laboratórios, salas de aula, materiais disponíveis para estudo), politicas de 
permanência estudantil, o projeto pedagógico do currículo, o estudante. Essa 
avaliação deve ser construída por toda a sociedade; a classe trabalhadora deve estar 
à frente desse processo! 

No que tange ao exame do CREMESP, somos contrários à prova. Achamos 
necessário criar um movimento a partir da base dos estudantes, para que estes 
acumulem sobre essa pauta. Somos favoráveis ao movimento de Boicote Organizado 
contra o Exame do CREMESP!  

Pensamos ser necessário que os estudantes se articulem para a realização 
desse boicote, que esse movimento seja amplamente debatido junto à classe 
trabalhadora, que consigamos capilarizar todo esse debate junto à sociedade, tendo 
seu apoio e compreensão. Pensamos ser necessária a construção de um movimento 
estadual, que envolva os estudantes e centros acadêmicos de grande parte das 
escolas médicas do estado de São Paulo! 

Propomos, para além dessas lutas pontuais e necessárias, a superação da 
sociedade em que vivemos! Propomos a luta anticapitalista, uma luta que torne 
possível à classe trabalhadora apropriar-se de todos os bens já produzidos pela 
humanidade.  

Como diria o filósofo indiano Jiddu Krishnamurti, "Não é saudável estar bem 
ajustado a uma sociedade profundamente doente”.  

Só a luta muda a vida! 
 
UJC – OUSAR LUTAR, OUSAR VENCER! 


