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1. Resumo 
 
Diversos projetos surgiram ao longo do século XX com o intuito de propor 

mudanças na formação médica, entre eles o Relatório Flexner, nos EUA, e o projeto 
CINAEM, no Brasil. 

Essa pesquisa visa analisar a maneira como esses programas de reorganização da 
educação médica se relacionam com as mudanças sofridas pela organização do trabalho 
em saúde, além de analisar os avanços e retrocessos que tais projetos definiram para a 
formação médica. 

O presente estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica de autores que 
estudaram as mudanças na organização do trabalho na sociedade capitalista e, como 
isso, se refletiu na formação médica, na elaboração dos principais projetos que 
propunham a reorganização do curso médico e também nos processos de reforma 
curricular dos cursos de medicina.  

Dentre os projetos de reorganização da formação médica, estudamos o “Relatório 
Flexner”, por ser o primeiro projeto e o que mais influenciou mundialmente 
transformações curriculares na área da educação médica e o “Projeto CINAEM”, por ser 
um projeto nacional que culminou na criação das Diretrizes Curriculares Nacionais que 
embasam as atuais transformações ocorridas no currículo médico de todas as faculdades 
do Brasil. 

A partir da revisão desses dois principais projetos, observamos que se, por um 
lado, a educação médica brasileira pode beneficiar-se da adoção de medidas que levem à 
formação de um médico mais adequado a nossas necessidades, por outro lado, se estas 
medidas não forem estabelecidas com base em rigorosa reflexão, apoiando uma 
construção coletiva que conte com a competência dos pensadores brasileiros que estejam 
capacitados para fazê-lo, poderemos obter resultados opostos aos desejados. 

 
Palavras Chave: trabalho em saúde, reforma curricular, formação médica, 

currículo médico 
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2. Identificação 
 
O projeto intitulado “A Formação Médica e a Organização do Trabalho em 

Saúde: reforma da formação médica brasileira a partir de 1990” foi desenvolvido pelo 
estudante Marcelo Gustavo Lopes, RA 083839 em conjunto com as orientações do 
Professor Doutor Gastão Wagner de Sousa Campos, da Faculdade de Ciências Médicas 
da Unicamp, do Departamento de Medicina Preventiva e Social. Desenvolvido durante o 
período de 01/agosto/2012 a 31/julho/2013. 

 
3. Introdução 
 
A maior parte das publicações que pretendem estudar o trabalho em saúde tende a 

realizar uma análise restrita, em geral, limita na   formação técnica ou em  algum aspecto 
específico do conteúdo ou metodologia do trabalho. Não será esse o foco da análise 
dessa investigação, pois consideramos a totalidade do processo histórico inerente ao 
trabalho social na saúde. 

Para superarmos essa limitação da análise convencional, buscamos compreender 
que a organização do trabalho na saúde é produto de um processo histórico bastante 
complexo e multideterminado. Dessa maneira, consideramos que as transformações dos 
conceitos de saúde resultaram da adaptação do arcabouço superestrutural (idéias, 
teorias) às necessidades impostas pelas novas formas de organização do trabalho. 
(GOMES, 2006) 

A reorganização da prática médica proporcionou uma busca constante de 
subsídios que pudessem orientar novas formas de aprender o sofrimento, expressos tanto 
em elaborações teóricas quanto em experiências práticas. Isso acontece porque se 
entendem necessárias novas abordagens na tentativa de correção dos problemas de 
nosso sistema de saúde. Dessa maneira, com as mudanças ocorridas na prática médica, 
surgem propostas de mudanças na formação médica, na tentativa de adequar a força de 
trabalho que está sendo formada ao novo modelo de organização do trabalho. 
(ALBUQUERQUE, 2009) 

O mais recente processo de reforma curricular dos cursos de medicina, no Brasil, 
teve início no final da década de 1990 e culminou com a mudança dos currículos de 
várias instituições a partir dos anos 2000. Esse processo sofreu grande influência do que 
ocorreu mundialmente no campo da educação e, mais especificamente, da educação 
médica. Para compreendermos esse processo, precisamos entender alguns aspectos 
históricos, como o Relatório Flexner, organizado nos EUA na década de 1910, e a 
CINAEM (Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação da Educação Médica), 
organizado na década de 1990, no Brasil. 

Esse projeto visa estudar a maneira como os principais projetos de reformas 
curriculares do século XX influenciaram as reformas nos cursos de medicina brasileiros a 
partir de 1990. A partir desse estudo, pretendemos compreender a racionalidade desses 
projetos que objetivam as reformas curriculares e a reestruturação do curso médico, 
fazendo uma análise crítica sobre os objetivos dos mesmos e sua relação com a 
organização do sistema de saúde e da sociedade em que vivemos. 

 
4. Métodos Utilizados 
 
O presente estudo foi realizado a partir de revisão bibliográfica,  livros, teses e 

artigos de autores que estudaram as mudanças na organização do trabalho na sociedade 
capitalista e como isso se refletiu nas reformas curriculares e na organização do trabalho 
médico, focando naquelas análises que objetivavam a compreensão das reformas 
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curriculares enquanto processo inerente da compreensão Educação x Trabalho, havendo 
compilação de dados e síntese dos mesmos para se chegar a conclusões concretas. 

Iniciamos a revisão bibliográfica estudando como a educação estrutura-se 
enquanto prática técnica e prática social na sociedade capitalista e quais papéis cumprem 
nesse sistema de produção. Sentimos necessidade de iniciar nossa revisão a partir de um 
conceito amplo de educação, pois entendemos que as reformas acontecidas no campo da 
educação médica não estão dissociadas das reformas ocorridas no campo da educação 
geral.  

Essa empreitada nos proporcionou o contato com alguns materiais importantes 
sobre o tema, entre eles teses de mestrado e artigos científicos que estudaram como a 
educação e a escola organizam-se no sistema capitalista de produção e como as 
reformas curriculares estavam atreladas a mudanças no mundo do trabalho: os escritos 
de Rogério Miranda, Guilherme de Albuquerque, Gastão Wagner de Sousa Campos, Lilia 
Schraiber e Dermeval Saviani nos foram essenciais para a compreensão sobre o 
processo educacional em nosso país. 

Finalizada essa tarefa, nos empenhamos em estudar as reformas curriculares 
médicas que serviram de base para a transformação dos currículos mundialmente, 
especificamente o “Relatório Flexner” e a “Comissão Interinstitucional Nacional de 
Avaliação da Educação Médica – CINAEM”. 

A leitura desses projetos ampliou nossa perspectiva de análise do tema e, sentimos 
necessidade de buscar na literatura os principais contrapontos a tais políticas para que 
pudéssemos analisá-los criticamente, possibilitando uma síntese teórica sobre os 
assuntos em estudo. Nessa empreitada, os escritos de Laura Feuerwerker, Marco Aurelio 
da Ros e Marcos Sousa, foram de grande importância na compreensão da realidade 
acerca de tais propostas de reforma. 

Por nos depararmos com um tema bastante grande e complexo ao longo de nossa 
pesquisa, optamos por não focalizarmos nosso estudo nas políticas européias de reforma 
curricular no campo da educação, como a “Declaração de Bolonha”. Entendemos que tal 
projeto de reforma no ensino é de grande importância para a compreensão dos rumos 
que o sistema educacional tem seguido atualmente, com o desmonte do Estado de Bem 
Estar Social nos países do continente europeu. Acreditamos que nossa análise realizada 
a partir dos projetos estudados nos fornece subsídios para analisarmos outras propostas, 
mas pela limitação da pesquisa, decidimos não desenvolver alguns projetos em 
específico. 

 
5. Resultados 
 
O mais recente processo de reforma curricular dos cursos de medicina, no Brasil, 

teve inicio no final da década de 1990 e culminou com a mudança dos currículos de várias 
instituições a partir dos anos 2000. Esse processo sofreu grande influência do que 
ocorreu mundialmente no campo da educação e, mais especificamente, da educação 
médica.  

A compreensão das transformações curriculares pressupõe o entendimento das 
mudanças sofridas no mundo do trabalho e como estas influenciaram as principais 
correntes educacionais ao longo do século XXI. 

 
I) Educação: prática técnica/ prática social 

 
a.  A educação no capitalismo 
 
A educação, nas formações sociais capitalistas, cumpre dois papéis fundamentais 

para a manutenção da sociedade da maneira como se encontra: formar os trabalhadores 
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necessários para ocupar os diversos postos de trabalho, capacitando-os tecnicamente e; 
transmitir uma visão de mundo, um conjunto de valores que sejam coerentes com o 
sistema vigente (SAVIANI, 1984). Além dessas características essenciais no processo 
educativo, cabe também à educação produzir um mecanismo de distribuição destes 
trabalhadores nos diversos espaços da produção (SCHRAIBER, 1989).  

É preciso disponibilizar médicos, engenheiros, advogados, professores, etc, assim 
como vigias, pedreiros, lixeiros, entre outros. Esta distribuição, de modo geral, realiza-se 
através de mecanismos de avaliação que permitem a classificação e seleção daqueles 
que irão ocupar cada espaço na produção, conforme o mérito, lógica segundo a qual, 
como todos têm acesso à mesma educação, triunfarão aqueles que mais se esforçarem 
no processo de aprendizado. 

Esquece-se nessa visão que a educação não se dá unicamente no interior das 
escolas. Várias das aptidões a serem desenvolvidas na escola ou necessárias para um 
bom aproveitamento escolar são, em grande parte, disponibilizadas apenas no seio das 
classes dominantes, excluindo a população proveniente da classe trabalhadora de grande 
parte daquilo que é produzido socialmente (como em todas as outras esferas sociais).  

“(Os indivíduos) 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, no contato com os 
produtos da civilização. O esforço necessário, portanto, para equiparar aqueles que são 
provenientes das classes mais desfavorecidas, dificilmente resulta em ascensão social, 
pois tudo conspira para sua manutenção em condições menos favoráveis.” 
(ALBUQUERQUE, 2002) 

Quanto à disseminação da ideologia dominante, cabe à educação a manutenção 
desta ideologia. O que queremos dizer quando afirmamos isso é que o inculcamento da 
ideologia dominante implica no convencimento de que o sistema de produção atual é o 
mais adequado. No caso das escolas atualmente, prerroga-se a defesa da liberdade (de 
mercado), da propriedade privada dos meios de produção e a legitimidade da exploração 
dos trabalhadores por parte da classe dominante (SAVIANI, 1984). 

Mas não é esta a imagem que se tem da escola. A imagem disseminada é de que 
a escola é a instituição que deveria transmitir às gerações atuais o que a civilização 
produziu de conhecimento até então, preparando o cidadão técnica e moralmente para 
desempenhar suas funções sociais. A escola, dessa maneira, reveste-se da neutralidade 
que permitiria oferecer a todos as mesmas oportunidades de mobilidade social.  

“Caso esta mobilidade não ocorra, deposita-se a culpa sobre o indivíduo por sua 
falta de esforço ou de dons, ou sobre a própria escola, que deverá ser reformada de modo 
a alcançar que os indivíduos obtenham a ascensão social prometida, mas não realizada. 
Sob esta ótica é a escola e não a sociedade que precisa ser modificada” 
(ALBUQUERQUE, 2002). 

Em síntese, à educação capitalista cabe também a função de reprodução e 
controle da sociedade, contribuindo para a manutenção do modo de produção vigente. A 
falsa impressão de que a escola cumpre um papel neutro dentro de nossa sociedade gera 
falsas afirmações sobre os problemas que ocorrem no âmbito escolar: advoga-se o 
fracasso pessoal à ineficácia da escola em prover uma melhor educação ao indivíduo, 
excluindo-se da análise a estrutura social em que os indivíduos encontram-se inseridos 
atualmente, estrutura esta inerentemente excludente. 

A educação escolar, entretanto, não é estática. A função da escola, os conteúdos e 
os métodos educativos guardam relação direta com a produção histórica da sociedade a 
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.  
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Essas transformações estão intimamente relacionadas às mudanças no campo do 
trabalho. O trabalho determina a educação e é fortemente determinado por esta (GOMES, 
2006). 

A compreensão da maneira como as reformas curriculares nos cursos de medicina 
ocorreram ao longo do século XX exigem uma análise das transformações ocorridas no 
mundo do trabalho, a partir dessa perspectiva de que a educação (inclusive, médica) 
cumpre o papel de manter e reproduzir o sistema atualmente. Como já foi analisado, o 
fato de ter o papel de reprodução do sistema, não indica que a educação é algo estático. 
Diversas contradições surgem no seio da educação capitalista e as possibilidades de 
transformação afloram nesses mesmos locais. 

 
b.  As Transformações no Trabalho em Saúde 
 
O trabalho médico nas sociedades pré-capitalistas era caracterizado por um 

trabalho realizado por um profissional liberal. Dotado de seus instrumentos de trabalho (o 
estetoscópio e sua maleta com outros instrumentos arcaicos) e de sua própria força de 
trabalho, o médico cumpria com sua profissão independentemente, não necessitando 
vendê-la a um proprietário dos meios de produção.  

Naquele momento histórico, já existia uma divisão rudimentar do trabalho médico: 
por um lado, existiam os “físicos”, médicos clínicos formados nas universidades de 
medicina, responsáveis pela abordagem de pessoas da classe dominante (clero e 
nobreza). Os responsáveis pela terapêutica dos plebeus e servos eram os “cirurgiões”, 
médicos práticos que se formavam junto a um mestre (um cirurgião mais experiente), que 
realizava pequenos procedimentos cirúrgicos (como a sangria, por exemplo). (SCLIAR, 
2002) 

A passagem para o modo de produção capitalista trouxe diversas transformações 
no mundo do trabalho e do trabalho em saúde. As práticas em saúde passaram a sofrer 
alterações significativas para responder às necessidades postas pela consolidação das 
novas relações sociais em nascimento. Para a nascente sociedade alicerçada sobre a 
forma mercadoria, há uma mercadoria de extrema importância, a única cujo valor de uso 
se caracteriza por ser a capacidade de gerar mais valor. É a exploração dessa 
mercadoria, a força de trabalho, sob a forma especificamente capitalista, que se sustenta 
sobre toda a sociedade nascente.  

Nessa sociedade, a manutenção e recuperação do corpo tornam-se práticas 
fundamentais para a existência de toda a estrutura social. Assim, o processo de trabalho 
assistencial em saúde passará por uma reorganização de modo a poder assumir essa 
função. Essa tarefa não caberá somente ao plano infraestrutural – da reprodução da força 
de trabalho – mas também na superestrutura político ideológica, como instrumento 
legitimador da ordem social e de convencimento sobre essa mesma ordem.  

“Entender o processo de reprodução da força de trabalho como um processo que 
extrapola a manutenção material/orgânica do corpo é fundamental para se apreender o 
papel que caberá, na nova ordem, ao trabalho em saúde.” (GOMES, 2006) 

A partir do momento em que o objeto das práticas em saúde passa a se restringir à 
manutenção do corpo orgânico, o processo de trabalho também precisa mudar. Sendo 
assim, para um objeto restrito ao corpo orgânico é necessário um método capaz de 
apreender o objeto nessa dimensão restrita, configurando-se a anátomo-fisiologia. Esse 
método ou “modelo tecnológico” de operar o trabalho em saúde nada mais é do que a 
moderna clínica.  

Os dois principais agentes da Idade Média – o físico e o cirurgião – darão espaço a 
um novo agente: o médico, que passará a centralizar as práticas em saúde, agora sob a 
tutela do Estado, legitimado pelo caráter de cientificidade e (falsa) neutralidade que estas 
práticas passarão a adquirir sob o método científico/positivista da clínica. 
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Como consequência dessa nova dimensão que adquire o objeto do trabalho em 
saúde (o corpo humano), passa a haver uma redefinição de seu processo interno de 
trabalho assistencial. Uma dessas redefinições diz respeito à unificação dos saberes e 
práticas, outrora separados, em um campo delimitado e estruturado do conhecimento – a 
clínica – sob comando da medicina moderna. Esta já nasce demandada pelas novas 
relações sociais como elemento de grande importância para garantir a (re)produção da 
força de trabalho também no plano superestrutural, qual seja, o da normalização social. 

Outros aspectos consideráveis sobre as transformações no trabalho médico são 
algumas particularidades deste com relação às mudanças ocorridas no mundo do 
trabalho ao longo do desenvolvimento do capitalismo.   

Enquanto o processo de produção fabril inicia-se no século XVII/XVIII, a produção 
da saúde só irá se ajustar a esse modelo e centrar a prática no espaço do hospital muito 
depois, por volta do final do século XIX, consolidando-se no século XX. 

Desde a evolução da medicina baseada em superstições e religião do feudalismo 
para o profissional médico liberal do modelo capitalista, foi produzido muito conhecimento 
científico acerca da saúde. As técnicas e os instrumentos utilizados se aprimoraram, o 
conhecimento acerca da anatomia do corpo e de algumas de suas patologias evoluiu 
consideravelmente; iniciou-se uma sistematização de fármacos (elaborados pelos 
chamados boticários) que podiam ser utilizados na cura de patologias; as forças 
produtivas, explicitadas anteriormente, evoluíram substancialmente. Com isso, o modelo 
de profissional liberal estava gerando o germe de sua superação por um novo modelo.  

Esses profissionais liberais (médicos-artesãos), até então, eram detentores de todo 
o instrumental e conhecimento produzido até sua época acerca da saúde e, assim, 
conseguiam realizar seu trabalho de maneira relativamente independente, mas a 
evolução que eles próprios empreenderam na produção de saúde, tornaria inviável que 
isso continuasse a acontecer. Os conhecimentos produzidos foram tantos que seria 
impossível a um só profissional deter o controle de tudo que já havia sido descoberto.  

Tornar-se-ia impossível também que os médicos permanecessem detentores de 
todo o instrumental necessário, já que a evolução tecnológica encarecia bastante os 
instrumentos de trabalho utilizados pelo médico; assim, nem todos os profissionais tinham 
condições de detê-los; essa mesma tendência já havia ocorrido em vários outros ramos 
da produção desde o século XVIII com a superação dos artesãos e corporações de ofício 
pelo modo de produção fabril. 

Na saúde, os profissionais liberais também perderam a propriedade dos meios de 
produção e abandonaram sua condição de profissional liberal para a de vendedor de força 
de trabalho, ou seja, tornaram-se assalariados. Esse não foi um processo instantâneo, 
pois até hoje ainda podemos encontrar esses profissionais liberais, porém é nítido no 
último século o processo de proletarização do médico, que para realizar seu trabalho, 
necessita vender sua força de trabalho para quem detém os meios de produção 
necessários para a realização desse trabalho. (GOMES, 2010) 

Essas transformações, por consequência, trarão mudanças na maneira como se 
organiza a produção em saúde e o trabalho médico, processo semelhante ao que ocorreu 
com os demais setores produtivos: substituição do modelo artesanal pelo fabril 
(hospitalar), que tem como consequências a transformação do artesão (médico liberal) em 
operário (trabalhador assalariado); perda da propriedade dos meios de produção para a 
classe dominante (burguesia); a parcelarização da produção, em que cada trabalhador 
exerce uma função específica e a especialização dos trabalhadores em etapas da 
produção, sem que eles tivessem consciência e controle do processo completo 
(SCHRAIBER, 1993). 

Os médicos passam a não mais ter condições de possuir a propriedade dos 
aparelhos diagnósticos, em sua maioria, e passam a atuar vendendo sua força de 
trabalho, tornando-se assalariados; os hospitais passam a ser o local da produção da 
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saúde e os médicos passam a se especializar em diferentes “etapas” da produção de 
saúde, surgindo outros profissionais que atuam nesse setor. O trabalhador em saúde, por 
fim, passa a não ter mais o controle de todas as etapas da produção, pois não há como, 
sozinho, ter todo o conhecimento produzido pela área médica. (SCHRAIBER, 1989). 

No final do século XX, especificamente a partir da década de 1990, um novo 
panorama surge na estruturação do sistema de saúde no Brasil. A criação e consolidação 
do Sistema Único de Saúde (SUS) permite o surgimento de novos campos de atuação 
dos profissionais de saúde através do fortalecimento da rede de atenção básica no país. 

Podemos afirmar que, concomitante ao surgimento do SUS, a organização do 
trabalho médico no Brasil segue as principais transformações já descritas acima e que 
resumimos aqui: coletivização do processo produtivo; progressiva fragmentação na forma 
de divisão técnica do trabalho; especialização progressiva dos trabalhadores em campos 
específicos de conhecimentos e práticas; desenvolvimento tecnológico materializado em 
equipamentos, em saberes e técnicas; perda do controle do processo de produção, 
desapropriando o trabalhador de seu próprio trabalho. 

Essas mudanças, acompanhadas pela prática predominantemente baseada em um 
modelo científico biomédico, promoveram transformações na maneira como o profissional 
lida com seu trabalho (incluindo seus instrumentos de trabalho e seu objeto de trabalho – 
o corpo humano). (GOMES, 2010). Tiveram impacto importante na maneira como o 
trabalhador em saúde relaciona-se com o usuário do sistema e também com outros 
trabalhadores da área.  

Podemos identificar dois momentos de crucial importância para as transformações 
ocorridas no campo do trabalho médico: a “proletarização” do trabalho médico, 
consolidada ao longo de todo século XX e acompanhada de uma mudança na 
compreensão do processo saúde-doença e; o surgimento, no Brasil, do Sistema Único de 
Saúde, que reorganizou a prática médica nacionalmente no país.  

Acompanhando essas duas transformações, surgiram projetos de readequação da 
educação médica para atender às demandas de trabalho, respectivamente o Relatório 
Flexner, no início do século XX, e a CINAEM, no final do século XX, ambos os projetos 
são objeto de estudo de nosso trabalho que analisaremos pormenorizadamente a seguir. 

 
II) Educação médica e prática social 

 
a.  O Relatório Flexner 
 
O Relatório Flexner foi um estudo publicado em 1910, nos EUA, por um 

pesquisador norte-americano chamado Abraham Flexner. Esse relatório é considerado o 
grande responsável pelas mudanças e reformas das escolas médicas mundialmente. 
Sabemos que esse Relatório não foi isento de parcialidade e para compreendermos as 
implicações de tal Relatório para a formação médica, precisamos analisá-lo do ponto de 
vista de conceitos, valores e objetivos e relacioná-los ao contexto econômico-social da 
época. 

O sistema capitalista estava em pleno desenvolvimento no início dos anos 1900, 
principalmente nos EUA, com um avanço nas descobertas cientificas e na produção de 
tecnologia nas mais variadas áreas, inclusive na saúde. A época era marcada por novas 
descobertas como o reconhecimento dos agentes etiológicos, por grande entusiasmo pelo 
desenvolvimento tecnológico. Novas teorias sobre a prevenção de doenças propiciavam 
profundas reflexões sobre os problemas de saúde pública que afetavam a Europa e os 
Estados Unidos da América. 

Ao mesmo tempo, a situação das escolas médicas nos EUA era bastante caótica, 
já que não havia necessidade de concessão estatal para a abertura das mesmas, não 
havia padronização do ensino, as escolas não deveriam, necessariamente, estarem 
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ligadas a uma universidade e, além da medicina ortodoxa, muitas escolas de práticas 
integrativas também formavam médicos (SCHRAIBER, 1989). 

Havia faculdades que adotavam outras formas de encarar a doença que não o da 
determinação biológica monocausal predominante na época, ou seja, que entendiam que 
as recentes descobertas no campo da microbiologia não eram a panaceia da saúde; ou 
ainda, não eram capazes de explicar o processo saúde-doença em sua totalidade. Dentre 
essas, havia várias faculdades alternativas ao modelo positivista, por exemplo: escolas 
médicas homeopáticas, de fisiomedicalismo e escolas dedicadas ao ensino de pessoas 
negras. Ao mesmo tempo, muitas faculdades não contavam com hospitais, nem 
laboratórios, nem tinham exigências mínimas de funcionamento, ou seja, havia muitas 
instituições sem as mínimas condições de estrutura. 

Ao mesmo tempo, no final do século XIX e inicio do século XX, as indústrias 
farmacêuticas estavam em amplo processo de crescimento, passando a comprar espaços 
para publicações de seus produtos em revistas médicas conceituadas e associações de 
médicos. Essa associação da corporação médica com o grande capital (representado 
pelas indústrias farmacêuticas) passou a exercer uma forte pressão sobre o governo e as 
instituições médicas para a implantação e extensão da medicina cientifica. 

É nesse contexto histórico que Flexner, financiado por grandes fundações como a 
Carnegie e a Rockfeller, realiza sua pesquisa nas 155 escolas médicas dos EUA e 
Canadá, diagnosticando que apenas 31 delas tinham condições de continuar existindo. 
Anos após a publicação de seu relatório, das 131 escolas médicas dos EUA, apenas 81 
continuaram abertas, sendo que quase todas as faculdades de medicina de práticas 
integrativas fecharam (LAMPERT, 2004). 

Flexner apontava algumas mudanças que considerava necessárias para a 
estruturação da educação médica, tais como a introdução de uma racionalidade científica 
no ensino da medicina, a necessidade da escola médica estar acoplada a uma 
universidade e o ensino de medicina dividido em dois ciclos (um básico – de dois anos – e 
um clínico – de dois anos).  

O ciclo básico seria realizado na faculdade, equipada com laboratórios e 
instalações adequadas, e o ciclo clínico deveria ocorrer no hospital. Flexner também 
defendia que o ensino deveria ser centrado de forma individual e concreta, considerando 
apenas o aspecto biológico do processo saúde doença (FLEXNER, 1910). 

Apesar de ter trazido diversos avanços para a educação médica (os mais notáveis 
dizendo respeito às necessidades de se ter um hospital escola, laboratórios e 
infraestrutura adequados nas faculdades), o modelo “flexneriano” é simplista e 
reducionista em sua análise do processo saúde-doença, já que utiliza como orientador da 
formação médica o modelo da determinação biológica monocausal, ou seja, para 
entender como os seres humanos adoecem e se curam basta entendermos como se dá a 
interação de microrganismos patogênicos com o indivíduo.  

Consideramos que o processo saúde-doença é, em contraponto a Flexner, em 
última instância, determinado socialmente, ou seja, a maneira como o ser humano se 
insere no processo de produção (se ele é proprietário dos meios de produção ou se 
apenas vende sua força de trabalho) é que determina a maneira como ele adoece. Por 
exemplo, num país onde o sistema público é sucateado, uma pessoa só terá acesso a um 
serviço de saúde de qualidade sem esperar por enormes filas, se tiver condições 
financeiras para comprar remédios, realizar exames, pagar consultas, cirurgias etc. E 
mesmo quando o acesso à saúde é de qualidade, 100% público e universal, o 
adoecimento se dá de maneira diferente.  

Pode-se comparar o processo de adoecimento de um trabalhador metalúrgico de 
uma montadora de automóveis, submetido a uma exaustiva jornada de trabalho, sob uma 
forte pressão para cumprir metas inatingíveis para receber um mísero salário, com o de 
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alto executivo dessa mesma empresa e entender que os dois indivíduos adoecem de 
maneiras diferentes e estão sujeitos a um acesso diferente aos serviços de saúde. 

Desconsiderando esse fato, Flexner dispensa o entendimento, por parte dos 
estudantes, das relações sociais que se dão em nossa sociedade, o que consideramos de 
extrema importância no estudo da medicina; assim, suas propostas findam na construção 
de currículos baseados na determinação exclusivamente biológica do processo saúde-
doença, o que encontrará empecilhos para o desenvolvimento nas décadas seguintes, 
como veremos a frente (PAGLIOSA e DA ROS, 2008). 

Outro impacto negativo advindo da implementação do relatório Flexner foi uma 
desvalorização das ações de prevenção e promoção da saúde e a despreocupação com o 
impacto das ações sobre a saúde da população. O trabalho de Flexner não enfatiza idéias 
que vinculam a formação em saúde pública com as necessidades das comunidades, já 
que sua preocupação estava dirigida principalmente para a excelência técnica de 
especialidades clínicas orientadas ao indivíduo (NOVAES, 1990). A saúde púbica, dessa 
maneira, é subjugada durante a formação médica, acarretando na formação de médicos 
essencialmente cientificistas, de acordo com a percepção que existia na época sobre o 
processo saúde-doença. 

Com o desenvolvimento das tecnologias e mudanças no plano econômico 
mundialmente, ocorrem algumas transformações nos diferentes sistemas nacionais de 
saúde. As políticas de bem-estar social na Europa e o processo de redemocratização no 
Brasil nos anos 1980 permitiram a conquista de sistemas de saúde universais, apesar de 
apresentarem grandes diferenças entre si. Isso fez com que diversos questionamentos 
fossem realizados acerca da formação médica, questionando a necessidade de um novo 
tipo de formação, pois o modelo “flexneriano” não conseguia atender as necessidades de 
saúde colocadas.  

Surgem outros movimentos e projetos de transformação da educação médica, 
sendo que o principal deles, mundialmente, é o projeto EMA (Educação Médica nas 
Américas), que teve bastante influência na construção do Projeto CINAEM no Brasil 
(FEUERWERKER, 1998), mas cujo tema deixaremos para abordar em nosso projeto mais 
pra frente. 

Antes de adentrarmos na análise do projeto CINAEM, cabe comentarmos sobre os 
motivos pelos quais tal projeto justifica sua existência: uma aparente inadequação da 
escola médica à sociedade atual. 

 
b. A aparente inadequação da escola médica 
 
As transformações ocorridas no trabalho médico ao longo do século XX e já 

bastante discutidas nesse trabalho, acrescidas da incapacidade das mudanças propostas 
por Flexner no ensino médico de suprir novas demandas que foram surgindo, levaram 
uma ideia de que a escola médica estaria inadequada para suprir as demandas da 
população. 

Importa-nos recordar, para que possamos contra argumentar tal falácia surgida no 
movimento pele educação médica, que, assim como a educação, a escola médica cumpre 
papéis específicos em nossa sociedade: papel de qualificar os médicos necessários para 
mover a produção dos serviços de saúde (remédios, exames, tecnologia). Serviços estes 
que, articulados ao domínio do econômico, no modo de produção capitalista, devem gerar 
ou lucros, como, por exemplo, ao consumir produtos da indústria farmacêutica ou de 
equipamentos médicos.  

Diante, porém, do crescimento vertiginoso dos custos da assistência médica, 
devido principalmente ao constante incremento tecnológico, não acompanhado pela 
melhoria das condições concretas de saúde da população, devido a esta assistência à 
saúde existente, imputa-se à educação médica a responsabilização pela falência de 
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promover saúde a todos os indivíduos da sociedade. Esquece-se, na análise superficial 
sobre os problemas da educação médica, o contexto histórico em que se insere as 
transformações ocorridas no mundo do trabalho médico, apontando para soluções que 
não chegam à raiz dos problemas. 

Esta crise aparente da educação médica se manifesta, segundo AROUCA, citado 
por PAIM (1976), da seguinte forma:  

1. O setor saúde encontra-se em uma crise de realização decorrente do alto custo 
do atual conhecimento médico;  

2. A medicina contemporânea caracteriza-se pela crescente corporificação do 
conhecimento em tecnologia de alta densidade de capital, exercida por agentes altamente 
especializados, diversificados e prestigiados, em que, cada vez mais o ato médico se 
transforma na técnica e no instrumento, provocando uma cobertura populacional;  

3. O Setor saúde possui, como fator preponderante, o diagnóstico e a terapêutica, 
e centra suas ações sobre os ‘complexos de efeitos’, produzindo constantemente uma 
população necessitada de serviços médicos;  

4. O ensino médico participa da crise da realização do setor, na medida em que 
continua formando profissionais com as características anunciadas, mas 
simultaneamente, define sua crise específica ao questionar a adequação de seus 
graduados às necessidades da população. Como decorrência deste questionamento cria-
se uma crise ideológica consubstanciada na revisão dos procedimentos educacionais, de 
avaliação, e do paradigma hospitalar como centro do setor educacional. 

Essa crise se manifesta, principalmente, pela incapacidade de reconhecimento que 
a prática médica não é capaz de resolver os problemas que encontramos na base de 
nossa sociedade. Os principais problemas listados acima se encontram em uma esfera de 
caráter social e econômica e somente a luta pela transformação na prática médica não os 
corrigirá. 

Ao longo da década de 1990, entretanto, diversos intelectuais que estudam a 
educação médica tentaram encontrar maneiras que pudessem resolvê-los a partir das 
mudanças curriculres e as reflexões sobre as reformas da educação médica se 
intensificaram.  

Com base na pesquisa realizada por ALMEIDA (1999), apontaremos os principais 
acontecimentos desta década com relação a este tema, para se observar o quanto essa 
aparente inadequação foi objeto de discussão e pesquisa por parte dos teóricos. 

– Em 1991, a coordenação do Programa para a América Latina e Caribe da 
Fundação Kellogg, comunicou e convidou as instituições universitárias da área da saúde 
detentoras, no mínimo, de cursos de graduação de medicina e enfermagem a participar 
de “Uma Nova Iniciativa na Educação dos Profissionais de Saúde: União com a 
Comunidade”, referida mais comumente pela sigla UNI.  

– Neste mesmo ano realizou-se em Havana a etapa final da Conferência Integrada 
“Universidad Latino-Americana y Salud de la Población “La comunidad debe ser objeto y 
sujeto de la acción”.  

– Em 1992, a OPS difundiu, por meio das Associações Nacionais de Educação 
Médica e da Fepafem, um documento de referência com o título “As mudanças na 
profissão médica e sua influência sobre a educação médica”.  

– Em 1993, realizou-se a 2a. Conferência Mundial de Educação Médica, em 
Edimburgo e a 8a. Reunião Bianual da Network, em Sherbrook (Canadá). Em Edimburgo 
a OMS apresentou a proposta “Changing medical education and practice: na agenda for 
action”. Ainda em 1993, em Cartagena (Colômbia), realizou-se a Conferência Andina 
sobre Educação Médica, promovida pela Ascofame e pela OPS.  

– Em 1994, realizou-se, em Punta del Este, o Encontro Continental de Educação 
Médica, promovido conjuntamente pela Fepafem e Alafem.  



 13 

– No Brasil, a integração das redes IDA e dos projetos UNI, em 1998, para formar a 
rede UNIDA, gerou um espaço de troca e divulgação de experiências de articulação entre 
Universidade, Instituições de Ensino e Pesquisa, serviços e comunidade. 

As conclusões e recomendações destes eventos apresentam diversos pontos de 
convergência: a necessidade da articulação serviço, docência, e investigação; a 
pertinência das mudanças pedagógicas no sentido de aprender através da solução de 
problemas, aprender fazendo e aprender transformando as condições reais dos serviços, 
o ensino orientado à comunidade, em cenários extra-hospitalares (ALBUQUERQUE, 
2002). 

Nesse cenário, em que se considera que a centralidade dá-se pela mudança nas 
estruturas curriculares, intensifica-se no Brasil propostas de transformação do ensino 
médico, sendo que a principal delas foi a Comissão Interinstitucional Nacional de 
Avaliação da Educação Médica - CINAEM. 

 
c. A CINAEM 
 
O projeto CINAEM surgiu na década de 1990 no Brasil, reunindo entidades 

estudantis (DENEM), de docentes (ABEM) e da categoria médica (CFM, FENAM, 
CREMESP, entre outras) com o objetivo principal de avaliar a educação médica no Brasil 
e propor mudanças. Recebeu apoio financeiro de instituições como UNIMED, Fundação 
Kellogs, CRM, CFM, Ministério da Saúde e Educação além de assistência da empresa de 
consultoria TELOS (SOUSA, 2003). 

A primeira fase envolveu 76 escolas e pretendia estudar a situação do ensino 
médico no país, por meio de extenso questionário, o qual forneceu um arsenal de 
informações acerca da estrutura político-administrativa, infraestrutura material e de 
recursos humanos, além de informações acerca de modelo pedagógico, produção de 
pesquisas e prestação de serviços à comunidade (ALMEIDA, 2005). 

Segundo os resultados dessa fase, os médicos formados atingem 45% da 
qualificação desejada, embora não esteja claro no relatório desse projeto qual é a 
qualificação desejada e o que se espera de um médico formado (SOUSA, 2003). 

Há uma crítica de que o médico formado atualmente não atende as necessidades 
atuais, entretanto não há uma análise do médico formado como resultado de 
determinantes históricos, políticos e econômicos, não há uma análise de como as 
mudanças no mundo do trabalho influenciaram a reorganização do trabalho médico e 
quais os impactos dessa reorganização para os currículos médicos. 

“Embora a “baixa qualificação” diagnosticada possa ter múltiplos determinantes, 
como as “estruturas econômicas – administrativas, o corpo docente e o modelo 
pedagógico”, são estes suficientes para buscarmos um novo modelo educacional que 
substitua o atual?” (SOUSA, 2003). 

 As respostas efetivas para tais questões devem ser respondidas a partir de 
análises críticas da organização da estrutura social assim como devem contemplar o 
próprio papel histórico do médico junto à evolução da humanidade, em particular do povo 
brasileiro. 

A segunda fase do projeto propôs-se fazer um diagnóstico dos principais 
problemas das escolas médicas e aprofundou o processo avaliativo, trazendo 
informações mais precisas e em maior número.  

Esta etapa caracterizou-se pelo entrecruzamento das informações de três estudos 
realizados em 48 escolas médicas: o estudo acerca do perfil do corpo docente e da 
estrutura econômico-político-administrativa das escolas, o estudo envolvendo 
conhecimentos e habilidades adquiridas pelos estudantes no final do processo de 
formação e outro envolvendo a avaliação do modelo pedagógico (MARANHÃO, s/d) 
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A terceira fase pretendia estruturar uma proposta de transformação da educação 
médica brasileira e culminou com a elaboração das Diretrizes Curriculares Nacionais 
(DCN) para o Curso de Medicina em 2001 (STELLA e CAMPOS, 2006). 

Durante a vigência do projeto da CINAEM (1991-2002), conseguiu-se identificar e 
pactuar com lideranças do movimento médico os eixos da transformação curricular. 
Docentes, estudantes, profissionais médicos e gestores do SUS foram levados a 
participar de fóruns nacionais, seminários e oficinas de trabalho, voltados a difundir a ideia 
da necessidade de mudança do modelo de formação. (STELLA e CAMPOS, 2006). 

Embora estas pesquisas representem avanços significativos para que conheçamos 
a educação médica brasileira, é importante observar que ela serviu como “amarra”, 
impedindo que houvesse uma compreensão ampla do fenômeno educacional médico, de 
modo a contemplar suas perspectivas políticas, econômicas e sociais no processo 
histórico de desenvolvimento da sociedade brasileira e do capitalismo mundial. E isto tem 
relevância quando se trata de identificar aquilo que torna a educação e a assistência 
médicas atrativas no contexto estudado.  

“A revisão histórica sobre o assunto dá a devida noção de que a medicina 
necessita de readequação ao período histórico atual e que isto pode ser feito de modo 
independente de um sistema de consultoria, permitindo a conscientização e a tomada de 
decisões. As análises baseadas somente em dados sem considerar o contexto histórico 
em que foram coletados e o período de validade dos mesmos, podem nos levar a 
conclusões equivocadas, ou a elaborar medidas anacrônicas” (SOUSA, 2003). 

Interessa-nos, a partir do entendimento da construção do projeto CINAEM e de 
suas relações com o período histórico em que foi concebido, estudar seu principal fruto: 
as Diretrizes Curriculares Nacionais. Cabe-nos, finalmente, analisar o contexto em que 
surgem as DCN e entender como elas influenciaram as transformações curriculares em 
todo país, analisando suas influências e determinações, entendendo a ideologia contida 
por trás do discurso e dos escritos desse projeto (DA ROS, 2004). 

 
d.  As Diretrizes Curriculares Nacionais 
 
Com grande influência dos pressupostos emanados dos eventos patrocinados 

pelos organismos internacionais, anteriormente citados, quando refletimos sobre sua 
contribuição para a conformação ideológica da educação à nova ordem, foram 
construídas as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. 

Através da Resolução CNE/CES nº 4 de 7 de novembro de 2001, o presidente da 
Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, instituiu estas 
diretrizes, que foram homologadas pelo Ministro da Educação em 1º de outubro de 2001. 

O Percurso para a construção das diretrizes curriculares não se deu em águas 
calmas, mas na disputa entre interesses de classes antagônicas e do confronto entre os 
interesses políticos de diversos setores da classe dominante.  

Valorosos defensores de um sistema de saúde fundado no direito universal de uma 
atenção integral e de qualidade, para o qual a formação de médicos calçados em 
conhecimentos científicos sólidos é fundamental, confrontaram-se permanentemente com 
aqueles que defendem os interesses desumanos do mercado (ALBUQUERQUE, 2009). 

É sobre este pano de fundo e dentro dos limites de possibilidades determinados 
pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação no Brasil (Lei nº 9.394) que a produção das 
Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina aconteceu 
(CIAVATTA e RAMOS, 2012). 

Estas diretrizes, em linhas gerais, flexibilizam tempos e conteúdos ao assegurar às 
instituições de ensino superior ampla liberdade para a definição da carga horária e das 
experiências de aprendizagem a serem oferecidas; definem o perfil do egresso, 
habilidades e atitudes; preconizam uma pedagogia ativa, centrada no aluno; tencionam a 
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formação de modo a adequá-la às necessidades locais de saúde, visando um profissional 
com uma formação geral, através da aprendizagem em novos cenários. (BRASIL, 2001) 

Fica evidente que tais aspectos estão afinados ao ideário promovido pelos 
organismos multilaterais para a educação, como o Banco Mundial e o FMI. É verdade, no 
entanto, que no enunciado destas diretrizes não encontramos somente pontos negativos 
que expressam a absoluta subordinação aos ditames do interesse do mercado 
internacional (ALBUQUERQUE, 2009).  

Há ideias cuja adoção pode significar avanço para o ensino médico, na 
dependência do direcionamento que lhes sejam conferidas, assim como há alguns pontos 
francamente positivos. Muitos dos elogios expressos pelos sujeitos e instituições 
envolvidos com o ensino médico dirigem-se, entretanto, a aspectos que nos causam 
apreensão. 

O objetivo das diretrizes, segundo Maranhão, seria 
“levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender a aprender que 

engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer. 
Garantindo a Capacitação de profissionais com autonomia e discernimento para 
assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização do atendimento 
prestado aos indivíduos, famílias e comunidades” (MARANHÃO, s/d). 

As diretrizes estão direcionadas à formação de um médico voltado para uma 
prática marcada pela integralidade, entendida como o conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso 
em todos os níveis de complexidade do sistema de saúde constituindo-se em agente de 
transformação social, marcadamente pela promoção de estilos de vida saudáveis. 
(BRASIL, 1990). 

O médico a ser formado sob as novas diretrizes curriculares não deverá priorizar 
somente o cognitivo, mas incorporar qualidades técnicas e humanísticas que lhe tornem 
capaz de trabalhar em conjunto, com outros profissionais, ou seja, aprender a viver junto. 
Além disso, deverá estar apto para o mercado de trabalho, ser conhecedor dos problemas 
locais de saúde estando preparado para acompanhar o avanço técnico-científico e a 
utilização destes avanços, dentro de uma racionalidade de custos benefícios favorável.  

Para viabilizar estas transformações curriculares, apresenta-se como consenso, a 
necessidade de uma profunda mudança pedagógica. Partindo da contestação ao ensino 
tradicional, fundado na transmissão acrítica de conteúdos a serem memorizados por 
alunos passivos, propõem-se processos centrados no aluno, que deverá aprender por si 
próprio, nos quais o professor é apenas um facilitador. Mais do que isto, o aluno deverá 
“aprender fazendo”, invertendo a sequência clássica teoria/prática (ALBUQUERQUE, 
2009). 

As diretrizes curriculares, como se pode perceber, são marcadas pela ambiguidade 
o que, intencionalmente ou não, conscientemente ou não, acaba por ofuscar seus 
compromissos com os interesses do mercado. Seu texto, em consonância com os 
documentos internacionais de orientação das mudanças educacionais da atualidade, 
busca conciliar posições ideológicas opostas. 

 O principal aspecto das DCN que nos cabe analisar nesse trabalho, e que 
mostra a ambiguidade da mesma em sua formulação, confirmando nossas análises 
realizadas anteriormente, é o 3º: 

“O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do formando 
egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, 
capacitado a atuar, pautado em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus 
diferentes níveis de atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação à saúde, na perspectiva da integralidade da assistência, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como promotor da saúde 
integral do ser humano” (BRASIL, 2001). 
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Travestido em um discurso “progressista” de transformação da educação médica, a 
principal revelação deste artigo é que o médico formado deve ser capaz de, com apenas 
6 anos de formação, adaptar-se aos diferentes cenários e regimes de trabalho, de acordo 
com as necessidades do mercado, e construir cotidianamente a sua formação (a tal da 
flexibilização do ensino!). A formação generalista, frisada nesse excerto e defendida por 
todo o resto das DCN, não se redime de ambiguidade e explicita os principais problemas 
contidos nesse texto. 

Se essa proposta (formação de médico generalista) for um ataque à especialização 
da medicina, nos posicionamos contrários! O avançado desenvolvimento da ciência e 
tecnologia na área médica tornou praticamente impossível o domínio sobre todos os 
conhecimentos adquiridos por parte de um único profissional, como já analisamos 
previamente. 

Peguemos como exemplo o trabalho de um cirurgião e de um anestesista. O 
cirurgião também divide seu trabalho com o anestesista, com a diferença de que este não 
mais auxilia aquele em suas ações, mas realiza ações complementares, que ganham 
certa especificidade e autonomia, em relação às ações do cirurgião. A introdução da 
anestesia nas cirurgias desencadeia o surgimento de uma nova especialidade, uma 
espécie de trabalho que tem como fim evitar a dor do paciente, suscitando a formação de 
um novo especialista. Ambas as especialidades são socialmente necessárias e 
importantes (ALBUQUERQUE, 2009). 

Visto isso, entendemos que um médico com formação geral é o mais adequado, se 
por médico generalista concebermos o especialista em cuidar da saúde das pessoas, sem 
limitar-se a um segmento ou função específica do organismo humano. A formação, na 
graduação, de um médico voltado apenas a um segmento específico ou função específica 
do organismo, pode prejudicar o conhecimento da totalidade das bases fisiopatológicas 
do adoecimento.  

Isso não significa entrar em guerra “contra as especialidades”, entendendo-as 
como uma necessidade do avançado desenvolvimento dos conhecimentos e tecnologias 
na saúde. A formação geral, no entanto, deverá ocorrer a partir da apropriação do máximo 
de conhecimento científico produzido na saúde e que fundamental o trabalho médico. 

Nesse aspecto, os rumos tomados pela implantação da DCN nos cursos de 
medicina no país não parecem seguir o caminho que consideramos adequado quanto à 
discussão da formação de um médico generalista. Segue, pelo contrário, o caminho de 
precarização das condições de ensino em favor de um discurso de uma formação mínima 
para o médico.  

Caminha nesse sentido nosso questionamento acerca da implantação das DCN 
nos cursos de medicina em nosso país. Ao mesmo tempo em que sentimos necessária 
uma mudança na formação médica, entendemos que essa mudança não deve prescindir 
de uma análise do contexto histórico em que vivemos atualmente. Análises que se 
pretendem transcender o período histórico e objetivam-se “neutras”, correm o risco de 
propor falsas soluções a problemas concretos; correm o risco de serem utilizadas como 
tática de manutenção do estado de coisas permanentemente. 

 
III) Conclusão 
 
A educação que queremos é aquela que servirá para formar os sujeitos de uma 

sociedade mais humana e solidária, fruto, portanto, daquela sociedade e não “o agente 
transformador” da sociedade. No entanto, “há tarefas pedagógicas que são possíveis e 
necessárias na sociedade atual. Nós não esperaremos para depois da revolução para 
extrair da escola o máximo do que pode dar”. (SNYDERS, 1978)  

É nesse sentido que entendemos como fundamental perseguir a garantia da 
transmissão pela escola do conhecimento produzido pelas gerações anteriores, 
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sintetizados nas teorias científicas, instrumentos fundamentais para a compreensão e 
transformação da realidade. 

Se, por um lado, a educação médica brasileira pode beneficiar-se pela adoção de 
medidas que levem à formação de um médico mais adequado a nossas necessidades, 
por outro lado, se estas medidas não forem estabelecidas com base em rigorosa reflexão, 
apoiando uma construção coletiva que conte com a competência dos pensadores 
brasileiros que estejam capacitados para fazê-lo, poderemos obter resultados opostos aos 
desejados.  

É necessário, para isto, além de profundo conhecimento das questões de saúde e 
educação, a utilização de um instrumental teórico que permita a análise dos fatos para 
além do âmbito das relações intersubjetivas, para além das aparências. 

O curso de Medicina caracteriza-se por buscar a formação um profissional detentor 
das habilidades próprias de uma prática determinada, com base no domínio dos 
fundamentos científicos que a sustentam. (SCHRAIBER, 1989). 

Diante das críticas à formação médica contemporânea, quanto ao fato de que a 
apropriação dos fundamentos científicos ocorre descolada da prática, sendo de pouca 
serventia para orientá-la, apresenta-se como solução a redução dos conteúdos teóricos e 
o aumento das atividades práticas. 

Caberia perguntar-nos se o curso de Medicina que queremos é um curso 
profissionalizante e, em sendo, se a formação do médico deve prescindir do domínio 
daqueles conteúdos que não se mostrarem úteis para a solução dos problemas com os 
quais se depara com mais freqüência em seu trabalho cotidiano (ALBUQUERQUE, 2009). 

Quando falamos atualmente de formar médicos adequados às necessidades da 
sociedade, estamos falando de quê? De médicos flexíveis que se prestem a ocupar 
automaticamente os espaços existentes no mercado de trabalho da sociedade capitalista 
contemporânea, adaptando-se aos protocolos forjados no interior dos interesses da 
indústria farmacêutica ou da racionalização da assistência pautada na análise mercantil 
do custo/benefício? Ou estamos falando de médicos com uma sólida formação, baseada 
no domínio dos conteúdos, dos fundamentos científicos que lhes permitem a autonomia 
intelectual necessária para a análise crítica da própria prática médica atual? 

Numa sociedade de classes, a educação em geral e a educação médica em 
particular poderá adequar-se mais aos interesses de uma ou de outra classe, nunca aos 
interesses de ambas, já que são opostos.  

Posicionamo-nos ao lado dos interesses da classe trabalhadora. É possível formar 
médicos eficientes para o mercado atual sem o domínio dos fundamentos científicos, 
como vem sendo feito com as atuais reformas curriculares e com a abertura 
indiscriminada de novas escolas médicas.  

Defendemos a formação de médicos não para o mercado, mas para o avanço da 
humanidade, no sentido de que cada um dê, conforme sua capacidade e possibilidade, a 
cada um, conforme sua necessidade.  

Nossas análises sobre os rumos que a educação médica seguiu em nosso país 
nas ultimas décadas pauta-se na necessidade de entendermos como as relações de 
trabalho em saúde, e suas transformações ao longo do estabelecimento do capitalismo 
enquanto sistema de produção dominante, se dão com relação às mudanças nos 
currículos médicos. Ambas as análises devem ser feitas simultaneamente para não 
cairmos no equívoco de propor falsas soluções a problemas que cada vez mais estão nos 
incomodando. Problemas que impedem o avanço da humanidade; que impedem o “salto 
da humanidade do reino da necessidade para o reino da liberdade”. (ENGELS,2005). 
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