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1. Resumo 

 

A discussão sobre Educação Médica cresceu progressivamente e 

suscita, atualmente, as mais diversas abordagens e avaliações em diferentes 

campos, sendo que o estudo delas é essencial para nos orientarmos quanto à 

busca de soluções efetivas para os seus problemas. Entende-se que a 

formação médica é um fenômeno social intensamente conectado às condições 

históricas de produção que se dão no seio da sociedade e, consequentemente, 

reflete as relações sociais do modo de produção hegemônico. O objetivo dessa 

pesquisa é entender o papel da educação médica em nossa sociedade a partir 

da análise histórico-social da organização do trabalho em saúde e da educação 

em geral através de revisão bibliográfica de artigos científicos, papers, teses 

defendidas em mestrado e doutorado sobre o assunto e publicadas on-line ou 

em livros. Concluiu-se que apesar de existirem espaços de contradição que 

nos permitem pensar em possibilidades de mudança, considerar uma 

transformação da educação médica como o remédio mais eficaz para a 

reestruturação da prática é supervalorizar seu potencial. A escola capitalista 

somente deixará de produzir médicos adequados à prática que interessa ao 

Capital quando deixar de ser capitalista. 

 

Palavras-chave: “educação”, “política de educação superior”, “educação 

médica”, “saúde”. 

 

2. Introdução 

 

O debate acerca da Educação Médica cresceu progressivamente no 

século passado, principalmente nas três últimas décadas, tanto no Brasil 

quanto no mundo, e suscita, atualmente, em diferentes campos, as mais 

diversas abordagens e avaliações da doutrina e da prática da formação 

profissional [1, 2].  

Muitos estudos relacionam a formação do médico com a prática médica 

existente, ou seja, com as necessidades do trabalho em saúde, já que em 

nossa sociedade, é papel da educação, entre outros, formar os trabalhadores 



necessários para ocupar os diversos postos de trabalho, capacitando-os para 

tal [3, 4].  

Nessa pesquisa, pretendeu-se estudar o papel da educação médica na 

sociedade Capitalista, com o intuito de entender as diferenças e as 

semelhanças histórico-sociais que a configuram atualmente, buscando as suas 

relações com a educação em geral e o trabalho. 

Ao debatermos a questão da função social da educação em geral, 

deparamo-nos com algumas polêmicas. Primeiramente, há profundas 

divergências em torno dessa concepção. Autores classificados como 

tradicionalistas [5], construtivistas [6], escolanovistas [7, 8], personalistas [9] e 

tecnicistas [10] afirmam que a educação no capitalismo cumpre um papel 

transformador da sociedade, sendo equalizadora das desigualdades sociais. 

Outros, diametralmente opostos, defendem que ela está essencialmente 

vinculada à reprodução da ordem social e, consequentemente, à manutenção 

da desigualdade [11, 12, 13, 14]. O aprofundamento desse estudo torna-se 

necessário para que possamos analisar as transformações ocorridas no campo 

da educação médica de maneira mais abrangente.  

Há, além disso, diferentes análises teóricas que estudam as relações de 

produção e a educação. Isto é, se são as mudanças na educação que 

influenciam as mudanças na configuração social do trabalho [15], ou, ao 

contrário, se são as transformações no mundo do trabalho que orientam a 

formação da força de trabalho [4]. 

Nesse sentido, pensamos ser importante o entendimento das 

transformações ocorridas na organização do trabalho e do trabalho em saúde 
[3] e como essas mudanças se relacionam com as da organização da educação 

e da educação médica [2, 16].  

Nos últimos séculos do modo de produção capitalista, o trabalho em 

saúde passa a ser permeado por diversas características como: coletivização 

do processo produtivo; progressiva fragmentação na forma de divisão técnica 

do trabalho; especialização progressiva dos trabalhadores em campos 

parcelares de saberes e práticas [3]. 

Concomitante a essas mudanças, houve um profundo desenvolvimento 

tecnológico consubstancializado, seja em equipamentos, seja em 

conhecimentos e técnicas [3], além de transformações de caráter ideológico e 



teórico [12], que também influenciaram as transformações ocorridas no ensino 

em saúde [2, 16, 17].  

Apesar de haver muitos trabalhos publicados em torno do tema de 

educação médica, poucos analisam essas transformações de maneira 

longitudinal e aprofundada, entendendo o processo histórico de 

desenvolvimento das forças produtivas e relações sociais de produção no qual 

ela está inserida. A maioria dos autores parte de uma análise transversal e 

superficial da realidade. Pensamos que essa última é limitada, porque ao 

apenas considerar a educação médica como um elemento singular e isolado, 

não se torna possível a compreensão da universalidade e, consequentemente, 

da totalidade de qual o seu papel em nossa sociedade [2, 18].  

Alguns estudos até desenvolvem seus projetos a partir de uma análise 

histórica, entretanto, abordam-na de uma maneira linear, acreditando que o 

desenvolvimento da educação e suas transformações se devem unicamente à 

incorporação sucessiva de novas tecnologias e conhecimentos. Esses 

trabalhos desconsideram as vinculações lógicas entre os vários elementos das 

transformações em torno da educação médica [2, 18].  

Nesse sentido, consideramos necessária uma análise dialética por 

entendermos que, apesar de o atual estágio do trabalho em saúde e da 

formação médica poder conter características diferentes, não há 

necessariamente uma ruptura com o modelo anterior, mas um processo de 

desenvolvimento do mesmo modelo [2, 18]. 

Um estudo desse tipo torna possível o entendimento do contexto das 

transformações no conhecimento e na tecnologia e de quais aspectos o ensino 

médico do atual momento histórico mantém ou modifica o modelo de ensino 

anterior [2, 18]. Torna-se essencial, portanto, a compreensão do movimento de 

transformação da realidade e as interconexões dos processos econômicos, 

políticos e ideológicos com a educação médica, para discutirmos, numa lógica 

social mais ampla, qual o seu papel [16, 17].  

Dessa maneira, partimos da análise que a formação é um fenômeno 

social intensamente conectado às condições históricas de produção que se dão 

no seio da sociedade e, consequentemente, reflete as relações sociais do 

modo de produção hegemônico [11, 12, 13, 14]. Apesar de não haver a transposição 



direta das relações gerais da sociedade para a educação médica, o trabalho 

em saúde e a formação médica são por elas determinados [16, 17, 18]. 

Ao longo da pesquisa, busca-se compreender a função social da 

educação médica, atrelada à organização do trabalho na saúde, como produto 

de um processo histórico bastante complexo e multideterminado, com a 

finalidade de embasarmos, cientificamente, propostas de mudanças concretas 

para a educação.   

 

3. Objetivos 

 

I) Geral:  

A partir da análise histórico-social da organização do trabalho em saúde 

e da educação em geral, entender o papel da educação médica em 

nossa sociedade.    

 

II) Específicos: 

a) Entender qual o papel assumido pela educação em uma sociedade 

de classes. 

b) identificar as relações de determinação entre a educação e a prática 

médica; 

 

4. Resumo das atividades 

Etapas/meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Reuniões 

periódicas com o 

orientador 

X X X X X X X X X X X X 

Revisão de 

literatura 
X X X X X X X X X X X X 

Análise dos dados       X X X X X X 

Redação de 

trabalho para 

publicação 

         X X X 

 



De acordo com o cronograma proposto, realizou-se, no primeiro semestre, 

de agosto de 2012 a dezembro de 2012, um levantamento bibliográfico de 

livros, papers, artigos e teses sobre o papel da educação em geral no 

capitalismo, com abordagens referentes à ideologia, educação; e sobre as 

transformações no trabalho e ensino médicos.  

No segundo semestre, de janeiro de 2013 a julho de 2013, deu-se início à 

segunda etapa do trabalho: realização de uma análise crítica de todos esses 

processos, com o intuito de se entender o papel da educação médica em nossa 

sociedade, fazer a compilação de dados e uma síntese do trabalho. Decidiu-se 

por não pautar a discussão sobre métodos pedagógicos nesse estudo, por se 

tratar de um tema complexo que necessita de outro estudo exclusivo.  

  

5. Materiais e Métodos 

 

Essa pesquisa foi realizada a partir de uma revisão bibliográfica, em que 

alguns temas foram privilegiados para enfocar a questão do papel da educação 

médica: a educação em geral, a organização do trabalho em saúde no 

capitalismo e as suas interconexões.  

Foram utilizados autores que estudaram o papel da educação em geral no 

capitalismo, com abordagens referentes à ideologia e educação e à educação 

em uma sociedade de classes. Além disso, serão discutidas as relações entre 

as mudanças na organização do trabalho na sociedade e as análises do papel 

da educação de diferentes correntes que a influenciaram. 

Para uma análise mais específica do papel da educação médica, estão 

sendo analisados trabalhos que estudam as mudanças na organização do 

trabalho em saúde e como isso se refletiu na formação médica. 

Dessa maneira, com embasamento teórico, estamos tentando relacionar 

as mudanças ocorridas na educação e educação médica com as mudanças 

ocorridas na organização do trabalho e no trabalho em saúde. 

Foi realizada pesquisa de artigos e papers no site do SCIELO 

(www.scielo.org) com os seguintes marcadores: “educação”; “ideologia”; 

“política educacional”; “teoria educacional”; “mudanças no processo de 

trabalho”; “reforma curricular” “educação médica”; “formação médica”; 

“capitalismo”;  



Foram utilizadas teses defendidas em mestrado e doutorado sobre o 

assunto e publicadas em forma de livros ou de publicação online, além de 

artigos científicos e papers. 

 

6. Produção científica 

 

Antes de iniciarmos a discussão sobre o papel da educação médica em 

nossa sociedade, é necessário entendermos como se organiza o modo de 

produção do capitalismo, considerando o papel do Estado e de seus aparelhos. 

 

O modo de produção capitalista 

A sociedade atual é dividida em classes, sendo que uma pequena parcela 

da sociedade (a classe burguesa) detém a propriedade dos meios de produção 

(os instrumentos necessários para a produção e os objetos de trabalho, ou 

seja, edifícios de instalação, infraestrutura, máquinas, ferramentas, recursos 

naturais, etc.) e a grande maioria (a classe proletária) detém apenas sua força 

de trabalho, que é vendida ao proprietário dos meios de produção, em troca 

das condições mínimas para sua sobrevivência e reprodução; o salário [19].  

Todo o investimento de capital é realizado no sentido de gerar mais 

capital. Dessa forma, todo o esforço do Capital é no sentido de melhorar a 

produtividade da força de trabalho e reduzir seu custo. Em outras palavras, 

todo o esforço da burguesia se dá no sentido de explorar ao máximo o 

proletário, extraindo o máximo de mais-valia. Isto ocorre não só porque o 

burguês assim o deseja, mas porque se não agir assim tende a ser engolido 

pela concorrência intercapitalista [19]. 

A exploração do proletário concretiza-se quando o capitalista não lhe 

paga por todo o trabalho realizado. A parcela que o trabalhador recebe, como 

salário, equivale ao mínimo necessário para manter vivo o trabalhador e sua 

família; o que, na maioria das vezes, o impedirá de possuir, pela compra, as 

próprias mercadorias que produz [19]. 

 

O papel do Estado  

 



Ao longo de toda a História da Humanidade, o Estado assume-se como 

representante do poder da classe dominante, sendo na sociedade atual o 

representante da burguesia, ajudando-a em sua tarefa de acumular Capital [20]. 

De acordo com Engels [21]: 

 

“O Estado não é, de forma alguma, uma força imposta, do exterior, à 

sociedade. (...) É um produto da sociedade numa certa fase do seu 

desenvolvimento. É a confissão de que essa sociedade se embaraçou numa 

insolúvel contradição interna, se dividiu em antagonismos inconciliáveis de que 

não pode desvencilhar-se. Mas, para que essas classes antagônicas, com 

interesses econômicos contrários, não se entre devorassem e não devorassem 

a sociedade numa luta estéril, sentiu-se a necessidade de uma força que se 

colocasse aparentemente acima da sociedade, com o fim de atenuar o conflito 

nos limites da "ordem". Essa força, que sai da sociedade, ficando, porém, por 

cima dela e dela se afastando cada vez mais, é o Estado [21]”. 

 

Ou seja, o Estado é o produto e a manifestação do antagonismo 

inconciliável das classes, aparecendo na medida em que os antagonismos de 

classes não podem objetivamente ser conciliados. E, reciprocamente, a própria 

existência do Estado prova que as contradições de classe são inconciliáveis [20]. 

Considera-se que o Estado compreende não somente a burocracia 

governamental, mas também aparelhos repressores e ideológicos que tem a 

finalidade de legitimar e defender os interesses da classe dominante para a 

manutenção da ordem instituída [20, 22].  

 

Aparelhos de Estado 

O Estado compreende duas estruturas: a infraestrutura e a 

superestrutura. A base, a infraestrutura, que é efetivamente a exploração, e a 

superestrutura, que garante simultaneamente as condições de exercício da 

exploração (Aparelho repressor de Estado) e a reprodução das relações de 

produção (Aparelhos ideológicos de Estado) [22]. 

Tendo a burguesia a posse de Poder de Estado, ela também tem o 

poder sobre os Aparelhos de Estado que constituem a própria “natureza” do 

Estado [22]: 



1) O Aparelho Repressor de Estado (governo, administração, 

Forças Armadas, Polícia, corpos especializados de repressão, 

Tribunais, magistratura, prisões, etc.). Esse aparelho é um 

corpo único, centralizado; 

2) Os Aparelhos ideológicos de Estado (Escolar, religioso, 

familiar, político, sindical, de informação, cultural etc., nas 

nossas Formações sociais). Esses Aparelhos são múltiplos, 

relativamente independentes e unificados como sistema 

distinto, em sua totalidade ou em parte, Ideologia de Estado 
[22]. 

O Aparelho repressor de Estado funciona, de maneira predominante, por 

meio da repressão (física ou não). Os Aparelhos ideológicos de Estado 

funcionam, de maneira predominante, por meio da ideologia [22].  

 

A educação no capitalismo e o Aparelho ideológico Escola 

A educação, tanto enquanto transmissão de conhecimentos técnicos, 

quanto de uma determinada visão de mundo, ocorre na totalidade dos espaços 

sociais. De acordo com Cury: 

 

“A educação é imanentemente presente à totalidade histórica e social e 

coopera no processo de incorporação de novos grupos e de indivíduos, 

o que é feito também mediante a interiorização de uma visão de mundo 

já existente e preexistente aos indivíduos. Essa visão de mundo já 

interpretada, existente na própria prática social dessa sociedade, é 

passada adiante nas próprias práticas sociais e sob a forma de 

costumes, ideias, valores e conhecimentos [23].” 

 

Diferentemente do que se passava nas formações sociais escravistas e 

feudais, a reprodução da qualificação da força de trabalho no capitalismo tende 

a ocorrer não mais durante a própria produção, mas fora da produção: através 

do sistema escolar, que é o Aparelho Ideológico de Estado dominante no 

capitalismo, e de outras instâncias e instituições [22]. 

Entretanto, é importante frisar que mesmo se as escolas forem 

realmente todas iguais, a educação não se dará unicamente no interior das 



mesmas. Várias das aptidões a serem desenvolvidas na escola ou necessárias 

para um bom aproveitamento escolar exigem condições prévias aperfeiçoadas 

no seio das classes dominantes, o que não ocorre com grande parte daqueles 

provenientes das classes menos favorecidas [17, 18].  

A definição do destino escolar dos sujeitos e a conformação de suas 

trajetórias nas instituições de ensino estão intimamente relacionadas aos bens 

que eles possuem, sobretudo as propriedades econômicas e culturais. A posse 

de propriedades culturais favorece o desempenho escolar porque facilita “a 

aprendizagem dos conteúdos e códigos escolares”. Entretanto, apenas os que 

ocupam as posições mais altas na hierarquia do capital econômico e do poder 

destinam maior percentual de suas rendas ao consumo cultural (leitura, teatro, 

concerto, museus, cinema, entre outros). A aproximação com os 

conhecimentos tidos como legítimos e a convivência com a língua culta no 

cotidiano do universo familiar também funcionam como uma ponte entre o 

mundo familiar e a cultura escolar e propiciam melhor desempenho nos 

processos formais e informais de avaliação, porque os comportamentos, estilo 

de falar e de escrever, exigidos pelo sistema escolar, só podem ser cumpridos 

por aqueles socializados conforme essas regras e valores, os culturalmente 

favorecidos [24]. 

Isso significa que não partem todos de um mesmo patamar de 

desenvolvimento e não dispõem todos das mesmas condições para realizar um 

aprendizado consistente que se completa fora da escola nos diversos âmbitos 

da sociedade [17, 18]. Os dotados dos instrumentos de apropriação dos 

conteúdos escolares, no geral, em condição econômica favorecida, estão mais 

aptos a obter sucesso nos processos de seleção escolar e a ter uma 

escolarização prolongada. Esses processos seletivos servem apenas como 

máscara e justificativa para a indiferença às desigualdades diante do ensino, 

da cultura e da renda [24].  

Assim, o esforço necessário para equiparar aqueles que são 

provenientes das classes mais desfavorecidas, ou seja, a ideia da meritocracia, 

dificilmente resulta em ascensão social, pois tudo conspira para manutenção 

em condições menos favoráveis [18].  

A escola, travestida de uma falsa neutralidade, transmite a ideia da 

igualdade social, em que as desigualdades existentes são apresentadas como 



diferenças devidas à maior ou menor capacitação técnica de cada um, em 

função do esforço individual. Outras vezes, culpabiliza-se por seu fracasso em 

prover uma melhor educação ao indivíduo. Oculta, desta forma, a análise da 

estrutura social, a luta de classes, a exploração das classes subordinadas pela 

classe dominante, a verdadeira gênese da desigualdade [17, 18]. Isso contribui 

para a visão da escola não como agente transformador, mas sim, reprodutor 

dessa sociedade.  

Desde o início, tanto com os métodos novos como com os antigos, a 

Escola inculca nas crianças de todas as classes sociais, durante anos e anos, 

no período em que a criança está imprensada entre o Aparelho de Estado 

Família e o Aparelho de Estado Escola, um conjunto de conhecimentos 

revestidos pela ideologia dominante (língua materna, cálculo, história natural, 

ciências, literatura), ou muito simplesmente a ideologia dominante em estado 

puro (moral e cívica, filosófica) [22]. Na prática, as ações desenvolvidas na 

instituição escolar são permeadas pela tradição cultural, em especial, pelas 

relações pessoais, pelo moralismo religioso, pela hierarquia e pelo clientelismo 

político. Além disso, a liberdade de expressão e a defesa dos direitos são, 

muitas vezes, coibidas. Essas relações são capazes de definir os tipos de 

relações de poder formuladas na instituição e determinar os comportamentos 

dos agentes ao recuperar um conjunto de elos simbólicos estabelecidos no 

consciente e inconsciente que dificultam o rompimento com a estrutura de 

poder [24]. Inculcar a ideologia dominante implica no convencimento de que o 

modo de produção vigente é o mais adequado e na adoção de todos os valores 

e comportamentos que contribuam para preservar tal modo de produção. No 

caso do capitalismo: defender a liberdade (de mercado) e a propriedade 

privada dos meios de produção acima de tudo, bem como a legitimidade da 

exploração dos trabalhadores por parte daquela parcela da sociedade que, de 

alguma forma, apropriou-se dos meios de produção [18]. 

Em determinado momento, uma grande quantidade de crianças vai parar 

“na produção”: irão constituir os operários ou os pequenos camponeses. Outra 

parte da juventude continua na escola e avança um pouco para ficar pelo 

caminho, provendo os postos ocupados pelos pequenos e médios quadros: 

empregados, pequenos e médios funcionários, pequenos burgueses de toda a 

espécie. Uma última parcela chega ao topo, seja para cair na subocupação ou 



semidesemprego intelectuais, seja para fornecer os agentes da exploração e 

os agentes da repressão, os profissionais da ideologia e também agentes da 

prática científica. Cada parcela que fica pelo caminho é praticamente provida, 

com mais ou menos erros ou fracassos, da ideologia que convém ao papel que 

ela deve desempenhar na sociedade de classes: o papel de explorado (com 

“consciência profissional”, “moral”, “cívica”, “nacional”); o papel de agente da 

exploração (saber dirigir e falar aos operários), de agentes da repressão (saber 

dar ordens e se fazer obedecer ou saber manipular a demagogia da retórica 

dos dirigentes políticos), ou de profissionais da ideologia (sabendo tratar as 

consciências com o respeito, isto é, o desprezo, a chantagem e a demagogia 

que convém, acomodadas às regras burguesas da Moral, da Virtude, da 

Nação, etc) [22].  

Para enunciar esse fato em uma linguagem mais científica, diremos que 

a reprodução da força de trabalho exige não só uma reprodução de sua 

qualificação, mas, ao mesmo tempo, uma reprodução de sua submissão às 

regras da ordem estabelecida, isto é, por parte dos operários, uma reprodução 

de sua submissão à ideologia dominante e, por parte dos agentes da 

exploração e da repressão, uma reprodução da capacidade para manipular 

bem a ideologia dominante, a fim de que garantam também “pela palavra” a 

dominação da classe dominante [22]. 

A função da escola, os conteúdos e métodos educativos guardam 

relação direta com a produção histórica da sociedade no seio da qual estão 

inseridos. Ao lado da responsabilização da escola por sua contribuição no 

sentido de preservar a ordem social, existem motivos reais para a insatisfação 

ou para a busca de mudanças nos processos educativos de acordo com as 

necessidades que se apresentam em cada momento histórico [2, 18]. Á medida 

que se modificam os meios de produção em todos os ramos, com a introdução 

de novas tecnologias, novos conhecimentos e aptidões passam a ser 

necessários para o desempenho das forças produtivas [25]. Mesmo que em 

alguns casos a qualificação do trabalho signifique a desqualificação do 

trabalhador, a necessidade de capacitação modifica.   

No atual momento do capitalismo, a Educação tende a ser reduzida a 

um simples processo de treinamento, a uma instrumentalização das pessoas, a 

um aprendizado que se define precocemente ao ritmo das mudanças rápidas e 



brutais das formas técnicas e organizacionais do trabalho exigidas por uma 

imensa competitividade [2, 18]. 

 A escola, que se traveste de um ambiente de formação de cidadão 

críticos e atuantes, passa a disseminar propostas que levam a uma 

profissionalização precoce, sem reflexão coletiva e à fragmentação da 

formação [17, 18]. 

 Cabe ressaltar, entretanto, que propiciar apenas mudanças teóricas na 

forma de ensinar e organizar a escola, não modifica os objetivos reais da 

Instituição Escola. De acordo com Saviani, a transformação do eixo de 

preocupação política em técnico-pedagógico [11]: 

“(...) cumpre uma dupla função: manter a expansão da escola em limites 

suportáveis pelos interesses dominantes e desenvolver um tipo de 

ensino adequado a esses interesses (...)”.  

 Isso torna o processo educativo mais objetivo e operacional, pois adapta 

o trabalhador ao processo de trabalho e favorece a necessidade produtiva do 

capitalismo. Como diz Saviani [11]:  

“(...) buscou-se planejar a educação de modo a dotá-la de uma 

organização racional capaz de minimizar as interferências subjetivas que 

pudessem por em risco sua eficiência. (...) Daí também o parcelamento do 

trabalho pedagógico com a especialização de funções, postulando-se a 

introdução no sistema de ensino de técnicos das mais diferentes matizes. Daí, 

enfim, a padronização do sistema de ensino a partir de esquemas de 

planejamento previamente formulados aos quais devem se ajustar as 

diferentes modalidade de disciplinas e práticas pedagógicas.” 

 

O papel da Educação Médica no Capitalismo 

Para a preservação da prática médica voltada para a reprodução de 

força de trabalho e para o controle da população, operada de forma a realizar a 

mais-valia dos setores como a indústria médico-farmacêutica, planos de saúde, 

etc, é preciso formar profissionais aptos a desempenhar essas funções. A 

educação médica tem, portanto, a finalidade de formar os profissionais 

necessários para realizar a prática médica existente [18]. 

No capitalismo, a prática médica tem a finalidade de manter e reproduzir 

a força de trabalho, assim como assegurar a permanência de um exército de 



reserva; realizar o valor das mercadorias produzidas pela indústria médico-

farmacêutica; e manter o manto ideológico que oculta a saúde/doença como 

expressão das contradições características de uma sociedade de classes. A 

manutenção e reprodução da força de trabalho significam, na verdade, a 

manutenção ou recuperação das regularidades anatômicas e fisiológicas 

necessárias para manter a força de trabalho em condições de ser explorada e 

a manutenção ou recuperação das regularidades anatômicas e fisiológicas da 

mulher e das crianças, visando a reposição da força de trabalho que for se 

desgastando ou extinguindo por invalidez ou morte [17]. 

Interessa-nos explicitar que o poder da educação sobre a prática é muito 

mais de reprodução, ao produzir os profissionais adequados àquela prática, do 

que de determinação da prática. Embora, dentro de certos limites, é possível 

que a Escola induza uma transformação na prática médica através da 

construção da produção e da transmissão do conhecimento científico, muito 

maior é o poder de determinação da prática sobre a educação, pois aquela 

cobra desta a formação de profissionais necessários para a sua realização [18]. 

 

Conclusão: 

A escola, travestida de uma falsa neutralidade, transmite a ideia da 

igualdade social, em que as desigualdades existentes são apresentadas como 

diferenças devidas à maior ou menor capacitação técnica de cada um, em 

função do esforço individual. Outras vezes, a própria escola culpabiliza-se por 

seu fracasso em prover uma melhor educação ao indivíduo. Oculta, desta 

forma, a análise da estrutura social, a luta de classes, a exploração das classes 

subordinadas pela classe dominante, a verdadeira gênese da desigualdade [17, 

18]. Isso contribui para a visão da escola não como agente transformador, mas 

sim, reprodutor dessa sociedade. 

Apesar de existirem espaços de contradição que nos permitem pensar 

em possibilidades de mudança, considerar uma transformação da educação 

médica como o remédio mais eficaz para a reestruturação da prática é 

supervalorizar seu potencial. A escola capitalista somente deixará de produzir 

médicos adequados à prática que interessa ao Capital quando deixar de ser 

capitalista [18]. 
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8- Perspectivas de continuidade do trabalho 

 

Esse trabalho ainda será aprimorado durante o segundo semestre de 2013, 

visando à publicação. 

 

 


