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2. Introdução 
 

Buscamos nesta pesquisa, por meio de uma revisão bibliográfica, análise de programas e 
projetos, e documentos oficiais do Estado, problematizar a CINAEM, bem como, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais que pautam o ensino médico no Brasil, a fim de analisar em que sentido as 
transformações propostas acumulam, no avanço de uma formação médica que possibilite uma reflexão 
sobre a realidade ou de apenas uma adequação à sociedade. 

Quando se analisam transformações ocorridas no ensino médico, verifica-se a proliferação de 
estudos de caráter empíricos, com enfoque na dimensão operacional de como ocorreu a implantação das 
reformas curriculares no ensino médico. Nessa linha, alguns autores atribuem o insucesso dessas 
reformas unicamente à inadequação prática de sua implementação. [12,13] 

A argumentação mais frequente em torno das necessidades de mudança da educação médica 
parte da sua inadequação para a produção de uma prática que responda às necessidades atuais do 
cuidado médico, originadas pela transição epidemiológica e pelo avanço significativo dos meios de 
produção ligados à atenção médica. Uma reflexão mais profunda, no entanto, é necessária, se não para 
refutar completamente tais argumentos, para complementá-los. [2] 

Atualmente quando se discute políticas educacionais, percebe-se que há duas vertentes 
antagônicas de entendimento, podemos sintetizá-las de forma simplificada nos seguintes termos. 
Partindo-se da analise de que a sociedade contemporânea é essencialmente desigual, uma vertente 
defende que através da educação é possível resolver essas iniquidades sociais, enquanto outra afirma 
que a escola cumpre o papel oposto, ou seja, de reafirmar e aprofundar as desigualdades, reproduzindo a 
estrutura social. [3]  

É importante entender que os movimentos mundiais de transformação da educação médica 
também estão atrelados às transformações no campo geral da educação que segue ou uma ou outra linha 
acima descrita. De forma sintética e até certo ponto simplificada, podemos dividir a história da educação 
médica dos últimos séculos em um período de hegemonia da concepção feudal, um período do 
Capitalismo nascente onde houve uma ruptura com esse modelo feudal e onde ocorreu um 
desenvolvimento significativo dos conhecimentos acerca da medicina. Esse processo acabou 
culminando em diversos projetos de reforma geral do ensino médico: o relatório Flexner nos EUA, a 
Declaração de Bolonha (UE) e o projeto CINAEM (Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação 
das Escolas Médicas) (Brasil). [3, 4, 5] 

Assim, para compreendermos um pouco as transformações que o projeto CINAEM traz para a 
educação médica brasileira é interessante discutirmos, brevemente, o tão controverso relatório Flexner, 
pois em muitos aspectos essas transformações são uma resposta às mudanças provocadas por esse 
relatório. 

É importante entender o contexto em que o estudo de Flexner foi produzido. À época, a situação 
das escolas médicas nos EUA era caótica. Escolas podiam ser abertas indiscriminadamente, sem 
nenhuma padronização, estando vinculadas ou não a instituições universitárias, com ou sem 
equipamentos, com critérios de admissão e tempo de duração diferenciados e independentemente de 
fundamentação teórico-científica. 



 Além disso, outro fato determinante é que, a partir do final do século XIX, a crescente indústria 
farmacêutica passa a comprar espaços para propaganda nas publicações da American Medical 
Association e em outras publicações. A associação entre a corporação médica e o grande capital passa a 
exercer pressão sobre as instituições e os governos para a implantação e extensão da “medicina 
científica”. “Pode-se concluir, pois, que a medicina científica ou o ‘sistema médico do capital 
monopolista’ se institucionalizou através da ligação orgânica entre o grande capital, a corporação 
médica e as universidades” [21]  

Então, se, por um lado, o trabalho de Flexner permitiu regulamentar o funcionamento das escolas 
médicas, por outro, desencadeou um processo de extirpação de todas as propostas de atenção em saúde 
que não contemplassem o modelo proposto.  

O grande mérito da proposta de Flexner é a introdução de uma salutar racionalidade científica, 
para o contexto da época.  No entanto, trouxe uma visão para a saúde que sintetiza da seguinte forma: 
“O estudo da medicina deve ser centrado na doença de forma individual e concreta”. Ou seja, centra 
todo o problema do processo saúde doença na questão biológica, deixando de pensar na organização da 
sociedade como importante fator determinante na saúde das pessoas. [22] 

Assim, como uma forma de tentar contrapor a esse modelo de escola médica,  que apenas 
contemplava o aspecto biológico do paciente, e tinha como prática médica o uso excessivo de 
tecnologias de alto custo , que serviam para realizar os interesses do sistema médico do capital 
monopolista, haja visto a associação desses já citada a cima,  associações da categoria médica e do 
movimento estudantil iniciam um estudo das escolas médicas brasileiras, a fim de produzirem uma nova 
educação médica. O Projeto CINAEM, objeto de estudo desse trabalho, pode ser considerado referência 
nacional para orientar as mudanças curriculares para o curso de medicina. É importante analisar que tal 
projeto esta inserido em um contexto de reformulações mundiais no campo da educação médica 
preocupado, entre outras coisas, com o uso excessivo de tecnologia na medicina, com especialização 
médica, e com a impessoalidade na relação médico paciente, com modelo hospitalocêntrico e a falta de 
alcance de milhões de pessoas. [1] 

Esse projeto se iniciou na década de 90, reuniu diversas entidades (DENEM, ABEM, 
CREMESP, FENAN entre outras) com a proposta de formar o profissional médico capaz de entender e 
atuar nas necessidades da população brasileira. Foi dividido em quatro fases e para sua execução 
recebeu o apoio de instituições como UNIMED, Fundação Kellogs, ministério da saúde e educação, 
além de assistência de empresa de consultoria TELOS. [1] 

A primeira fase se constituiu em levantar dados. Assim, foi feita a avaliação dos médicos 
formados pelas 76 escolas participantes do projeto, sobre a estrutura político e econômico 
administrativas, recursos materiais e humanos, modelo pedagógico atividades de pesquisa e extensão e a 
características dos médicos formados. 

A partir dessas informações levantadas nacionalmente, inicia-se a segunda fase que se constitui 
em, basicamente, analisar esses dados. 

A terceira fase constituiu-se em definir o perfil do médico desejado e para tal, qual modelo de 
escola médica seria a fornecedora desse trabalhador, o processo pedagógico pelo qual isso seria atingido 
e o perfil do docente que cumpriria esse papel. Além disso, também se desenvolveu um teste para 
avaliar os estudantes durante a graduação. 

Dessa terceira fase foram gerados seis produtos: 
1º produto: A partir de encontros e debates, e revisão bibliográfica criaram quatro linhas de ação: 

processo de formação, docência médica, gestão, avaliação; 
2º produto: contribuições de corpo consultor que apontaram críticas e sugestões às linhas de 

ação; 
3º produto: Realizaram-se três oficinas (Campinas, Rio de Janeiro, Aracaju) e o Fórum Nacional 

(Brasília); 
4º produto: analisaram-se os resultados dos testes cognitivos (progresso) das escolas 

participantes; 
5º produto: definiram-se diretrizes para cada uma das linhas propostas. 



6º produto: síntese realizada pela equipe técnica de todos os produtos anteriores. Representa uma 
“proposta de eixo desenvolvimento curricular”. [7] 

Assim, a partir de um diagnóstico, realizado pelos estudos multicêntricos, o projeto CIANEM 
tem como um dos seus resultados mais expressivos a criação das DCN.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de graduação em Medicina redirecionam os 
cursos de Medicina, orientando-os para a formação de um médico generalista, com postura ética e 
humanista, senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania, voltado para a proteção, 
promoção da saúde e prevenção das doenças, capacitado para atuar nos níveis primário e secundário de 
atenção e resolver os problemas mais comuns, além do primeiro atendimento às situações de 
emergência. [8]  

Em nosso país, diversas escolas médicas têm implantado, de forma mais ou menos intensa, 
inovações pretensamente voltadas a adequar o perfil do profissional formado às necessidades atuais da 
sociedade brasileira. Numa conjuntura em que produtividade alcançada pelo avanço tecnológico da 
indústria Capitalista permite produzir o necessário para a humanidade, com muito menos trabalho vivo 
mas, ao invés de aproximar-nos do “mundo da liberdade” e da plena satisfação, intensifica-se a 
exploração da força de trabalho e a exclusão de grandes contingentes populacionais, da possibilidade de 
uma sobrevivência civilizada. Ou como Chauí (1999) coloca, “pela primeira vez na história universal a 
economia declara que a maioria dos seres humanos é desnecessária e descartável, pois, na economia 
contemporânea, o trabalho não cria riqueza, os empregos não dão lucro, os desempregados são dejetos 
inúteis e inaproveitáveis. É preciso avaliar com muito cuidado se as alterações propostas qualificam a 
formação médica ou a precarizam e se, em consequência, a atenção à saúde se aprimora ou se pauperiza. 
9 

Assim, em 2001, em busca de reorientar os produtos da escola médica a fim de reforçar as 
mudanças no modelo de atenção à saúde e fortalecer a atenção básica, é lançado o Programa de 
Incentivo a Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (Promed) [7]. A proposta apresenta a 
necessidade de mudanças em diversos pontos da formação: orientação teórica, abordagem pedagógica e 
cenários de prática. Para isto, explicita o estabelecimento de protocolos de cooperação entre os gestores 
do SUS e as escolas médicas; a incorporação da noção integralizadora do processo saúde-doença e da 
promoção da saúde com ênfase na atenção básica; a ampliação dos cenários e da duração da prática 
educacional na rede de serviços básicos de saúde; a adoção de metodologias pedagógicas ativas e 
centradas nos estudantes7. Entretanto, a focalização das escolas médicas se deu, sobretudo, nas questões 
metodológicas. [12, 15, 20] 

Em 2005, os ministérios da Saúde e Educação lançam o Programa Nacional de Reorientação da 
Formação Profissional (Pró-Saúde). Seu objetivo é reorientar a formação profissional, visando à 
integração ensino-serviço, assegurando uma abordagem integral com ênfase na atenção básica. Ainda 
assim, as transformações e tentativas de operacionalização de mudança nas escolas brasileiras se 
concentraram na utilização de novos métodos, com centralização no processo de aprender do estudante. 
Como verificado por Oliveira em 2008, a partir de análise de instituições que realizaram mudanças com 
auxílio do Promed [15, 18] 

 Para compreendermos de forma adequada o que significou a CINAEM para as escolas médicas 
no Brasil, a educação médica e suas reformas têm que ser pensadas inseridas em uma sociedade dividida 
em interesses e que serve a diversas funções dentro dessa. Assim, para iniciar tal reflexão começamos 
por debater o papel que a educação e a saúde possuem em uma sociedade de classe. 

 
Papel da saúde na sociedade capitalista. 
 
Ao se deparar com tal título “Papel da saúde na sociedade capitalista”, é de se esperar que o 

pensamento imediato das pessoas seja: curar os doentes. No entanto, durante minha pesquisa, me 
deparei com visões e argumentos que me suscitaram algumas reflexões. Para esclarecer essas reflexões, 
é importante primeiramente, desconstuir essa visão de neutralidade que as ciências de forma geral 



possuem, como se não estivessem inseridas dentro de uma sociedade com contradições e interesses 
diversos. 

Assim, como uma ciência, a medicina tende a revestir-se de um caráter de neutralidade, um dos 
argumentos dado é que diferentemente de outras práticas sociais, essa existe historicamente, ou seja, não 
foi instituída no sistema Capitalista, já existindo anteriormente, o que reveste tal prática de uma aparente 
autonomia como independente de articulações econômicas e político-ideológicas.  

Ainda, o desenvolvimento do aparato cientifico e tecnológico relacionados à prática médica e sua 
imediata função social, a de se aplicar cientificamente ao objetivo da cura, constituem algumas das 
maneiras pelas quais se defende a concepção de neutralidade. 

Entendemos, entretanto, que é importante analisarmos as especificidades assumidas pela medicina 
na sociedade de classes e para isso, precisamos superar essa concepção de neutralidade. Ao realizar essa 
análise não se pretende excluir as formas pelas quais a classe trabalhadora consegue realizar conquistas 
por melhores condições de vida e acesso aos serviços de saúde. Assim, como diz Donnangelo (1975): 
 

“Analisar a especificidade assumida pela prática médica na sociedade de classes implica, 
primeiro romper com essa concepção de neutralidade, buscando identificar, em todos os aspectos da 
prática, as formas pelas quais ela exprime as determinações próprias a essa estrutura”.  

 
Uma vez que não mais entendemos a medicina, como uma ciência neutra dentro da nossa 

sociedade, é de fundamental importância, buscar quais os pontos que a medicina se entrelaça na 
estrutura da sociedade. 

O modo de produção capitalista tem como base de sua estrutura social – responsável por produzir 
sua existência - (sua infraestrutura), as forças produtivas (meio de produção e força de trabalho), o 
desenvolvimento dessas forças produtivas (nível de avanço tecnológico) e as relações de produção 
(como se obtêm as matérias primas, a força de trabalho, meios de produção...) Para além da produção de 
sua existência, o próprio sistema também cria mecanismos para reproduzi-lo e perpetuar-se. Como 
colocado abaixo por Althusser (1999b): 

 
“Toda formação social, para sobreviver, precisa garantir a reprodução de suas condições de 

produção, ou, em outras palavras, a reprodução de seu modo de produção, a maneira como organiza a 
produção de tudo o que é necessário para sua sobrevivência e desenvolvimento. Entendendo que o 
modo de produção é constituído pela unidade das forças produtivas e das relações de produção, 
podemos concluir que a sobrevivência e desenvolvimento de uma formação social depende da 
reprodução de suas forças produtivas - meios de produção e força de trabalho - e da reprodução de 
suas relações de produção”.  

 
Nas formações sociais Capitalistas a reprodução dos meios de produção resulta do esforço para 

manter disponíveis as matérias-primas, as edificações nas quais a produção - ou parte dela - ocorrerá, 
manter ou repor as máquinas e ferramentas necessárias para operar sobre os objetos da produção, 
garantir o fornecimento de energia para mover as máquinas etc. Isso tudo se viabiliza nas relações 
intercapitalistas, nas quais os meios necessários para determinado setor da produção obtêm-se como 
mercadoria produzida por outro setor ou pelo próprio Estado. 

Por sua vez, a reprodução da força de trabalho implica em manter uma quantidade de 
trabalhadores em condições de trabalhar, suficiente para ocupar os postos de trabalho e para compor 
uma reserva com vistas à reposição daqueles que se incapacitarem, morrerem ou aposentarem. A força 
de trabalho é entendida como o conjunto das diferentes formas de dispêndio de energia dos indivíduos 
tecnicamente aptos a utilizarem os meios de produção existentes. [27] 

Portanto, podemos inferir um primeiro papel que o médico/saúde cumpre na reprodução da 
sociedade capitalista, é através da prática médica que se restaura os trabalhadores “incapacitados”. Ou 
seja, ao invés de deixar de trabalhar e deixar de produzir, o trabalhador pode ser colocado de volta a sua 
linha de produção, e assim, se reproduz a força de trabalho, garantindo seu fornecimento para as 
indústrias, empresas, escolas...Ao sanar essa necessidade do corpo do trabalhador, atenuar a dor, o 



médico além de promover essa breve alivio, também mantém a produção prontamente funcionando 
retornando o trabalhador apto a realizar sua função. 

O modo pelo qual, através da Medicina, se opera a reprodução da força de trabalho cumpre, 
ainda, a função de realizar a mais-valia1 da indústria médico-farmacêutica, da produção direta de mais-
valia através da exploração da força de trabalho médica nos serviços de saúde e de criar o espaço de 
mercado para os seguros e planos de saúde 

Além desse importante papel que desempenha na reprodução da força de trabalho e na 
produção e realização de mais-valia, a Medicina, contribui, também, para a reprodução da ideologia 
capitalista. Uma vez que as relações de produção Capitalistas configuram-se como relações de 
exploração entre a classe dos detentores dos meios de produção e a classe trabalhadora, marcadas pela 
contradição do caráter social da produção e o caráter privado da apropriação do fruto do trabalho, estas 
mesmas relações carregam em si a potencialidade do desenvolvimento de antagonismos que ameaçam a 
ordem. Os antagonismos, resultantes da divisão de classes e da exploração de uma classe pela outra, 
também ocorrem na superestrutura, onde disputam a hegemonia tanto os pontos de vista da classe 
dominante, quanto o das classes subalternas. A classe dominante busca desenvolver então mecanismos 
que permitam ocultar as características contraditórias do próprio modo de produção no sentido de evitar 
os conflitos. [25] Nestas formações sociais a atividade econômica deverá compreender, então, o 
dispêndio de tempo de trabalho tanto para a produção de bens e serviços cujo efeito consiste na própria 
atividade, quanto para ações de controle 

 
“[...] cuja finalidade é evitar que contradições, seja no plano econômico, social ou mesmo natural, 
venham a perturbar a produção ou o consumo dos bens (materiais e imateriais) dentro da ordem 
constituída. Tais contradições podem provir do contato com o meio natural (como se originam muitas 
das enfermidades) ou do relacionamento dos homens entre si (que originam choques sociais, 
transgressões dos códigos de conduta, enfermidades mentais). Os Serviços de Controle atuam sobre 
essas contradições preventivamente – alterando o meio natural hostil ao homem, ajustando o indivíduo 
às normas do grupo – ou corretivamente – curando, punindo, reprimindo.” [39] 

 
Ao atender aos anseios mais imediatos de alívio dos sofrimentos do corpo e da mente e 

constituir-se como importante mecanismo de prolongamento da vida, a Medicina caracteriza-se como 
importante fator de aceitação da ordem e arrefecimento dos movimentos potencialmente 
revolucionários, constituindo forte instrumento de integração das forças perturbadoras. [35] 

Quando a medicina estabelece comportamentos ditos saudáveis,  permite também legitimar a 
ideologia do auto-cuidado, que reforça a ética do Capitalismo da liberdade de ação, do livre arbítrio. 
Cada um deve ter liberdade para trabalhar ou não, esforçar-se para enriquecer ou simplesmente viver 
ociosamente na pobreza, comer ou morrer de fome, permanecer são ou adotar atitudes pouco saudáveis. 
Subentende-se que o auto-cuidado, os hábitos e atitudes individuais são os fatores mais importantes para 
a manutenção ou recuperação da saúde e que a mudança deve ocorrer no indivíduo e não nas estruturas 
sociais. [35, 36, 37]. Desse modo a Medicina estará sendo socialmente útil para a reprodução do 
capitalismo ao alimentar a crença em que as condições geradas pelo metabolismo capitalista geral 
poderão ser resolvidas individualmente deixando intocado este mesmo metabolismo. 

Com essas analises, deixamos de ter uma visão superficial sobre a medicina, e passamos a 
entender quais as relações que essa prática tem com o modo de produção capitalista. Percebemos que ela 
esta no centro da reprodução do elemento mais importante do capitalismo: a força de trabalho. 

Importante ressaltar que ao trazer essa visão da medicina, em hipótese alguma, defendemos que 
deixemos de prestar serviço de atendimento aos trabalhadores, mas que é significativo percebermos a 
contradição intrínseca dentro da prática médica, ao trazer o alivio para os anseios dos trabalhadores, 
também contribuímos para a manutenção de sua situação.   

 

                                                           
1 A mais-valia constitui todo o valor produzido pelo trabalho que supera o valor necessário para a reprodução da força de 
trabalho (ou seja, que supera o valor necessário para a preservação da capacidade de trabalho do trabalhador) e é apropriado 
pelo empregador. (Marx, 1996)  



Papel da educação na sociedade capitalista. 
 
À educação, cabe não apenas transmitir o conhecimento necessário do saber fazer, mas também 

uma visão de mundo, um conjunto de valores, coerentes com o modo de produção vigente (capitalismo), 
ou seja, tem papel fundamental de manutenção da sociedade. A partir, dessa premissa já podemos inferir 
então, que segundo sua inserção no processo de produção, cada pessoa receberá um tipo de educação, 
em outras palavras um trabalhador metalurgico não receberá a mesma educação que uma pessoa que irá 
conduzir o processo de produção. 

Para garantir a formação de trabalhadores para todos os postos de trabalho, caberá à educação, 
também, produzir um mecanismo de distribuição destes trabalhadores nos diversos espaços da produção. 
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. A esta lógica têm-se denominado meritocracia. Lógica segundo a qual, como todos 
têm acesso à mesma educação, triunfarão aqueles que mais se esforçarem e que tiverem sido agraciados 
pela natureza ou abençoados pela graça divina com os dons necessários para vencer na vida. 

Esquece-se nessa visão de que, mesmo que as escolas fossem realmente todas iguais, a 
educação não se dá unicamente no interior das mesmas. Várias das aptidões a serem desenvolvidas na 
escola ou necessárias para um bom aproveitamento escolar são em grande parte previamente ensaiadas e 
desenvolvidas no seio das classes dominantes, o que não ocorre com grande parte daqueles provenientes 
das classes mais desfavorecidas. Portanto, os “dons”, que alguns apresentam e outros não, também 
acompanham a inserção de classes, pois as condições de reprodução das classes mais favorecidas é que 
desenvolvem nos indivíduos as capacidades necessárias para um bom aproveitamento do ensino. Estes 
“dons” não são geneticamente, nem milagrosamente, transferidos pela natureza ou pela graça divina. 
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. 

Assim, percebe-se que o modo como a sociedade se organiza, tem um grande poder de 
influenciar a organização da educação e o que será ensinado. [3, 28]  

Mas não é esta a imagem que se tem da escola. A imagem disseminada pela ideologia 
dominante é de que a escola é a instituição que deveria transmitir às gerações atuais o que a civilização 
produziu de conhecimento até então - como fruto da luta da humanidade contra a natureza, no sentido de 
torná-la mais adequada à satisfação de suas necessidades -, preparando técnica e moralmente o cidadão 
para bem desempenhar suas funções sociais. Para atingir tais objetivos a escola 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. 

 
“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, idéias, valores e conhecimentos”.  [25] 

  
Educação médica. 
 
Assim, é dentro dessa complexa discussão sobre sociedade, que expressa diversas contradições 

de interesses distintos, que se encontra a educação médica e as reformas pelas quais ela passou. 



Quando iniciei minha pesquisa sobre o assunto mais especifico da CINAEM e das DCN, 
surgiram algumas questões sobre o que poderia ter incentivado tais mudanças, enquanto alguns 
limitavam o principal fator na transição epidemiológica e o avanço significativo dos meios de produção 
ligado a saúde [5], outros tentaram aprofundar um pouco mais essa questão, não no sentido de refutar 
essas justificativas, mas para a fim de completá-las. 

É interessante ver como o cenário da área da saúde sempre se mostrou com muita disputa de 
interesse dado seu papel estratégico na reprodução na sociedade. 

Num contexto no qual o desenvolvimento da produção em geral obteve grande incremento de 
produtividade, ao lado da substituição do trabalho vivo pelo trabalho morto2 e a reprodução da vida de 
significativa parcela da humanidade passou a ser desnecessária para o Capital, as conseqüências para o 
setor da saúde devem ser avaliadas com muito cuidado. [23] 

Nestas condições, cabe à saúde, executar ações simplificadas ao máximo, porque de menor 
custo, mesmo que ineficazes para recuperar as condições de funcionamento destes corpos como força de 
trabalho, já que sua utilização para este fim não será necessária. Esta simplificação visando à redução de 
custos, mesmo que resultando em piora da qualidade,já pode ser percebida no Sistema Único de Saúde 
(SUS) diretrizes - quanto se deve investir, que tipo de atendimento deve-se dar e destinado a quem - 
sobre como se deve organizar o sistema de saúde nos países, principalmente os periféricos, foram dadas 
por diversos organismos internacionais e multilaterais, como Organização Mundial da Saúde (OMS) e 
até mesmo Banco Mundial (BM). [19, 30] 

A crítica realizada a essas intervenções objetivava expor que essas necessidades imperialistas 
dos países centrais (tinham o controle desses órgãos), ou seja, serviam para a expansão da economia e 
não de fato para resolução da problemática da saúde. 

“Sua intervenção, no entanto, continuou e em muitos casos acentuou a ênfase nas necessidades 
básicas, na atenção básica seletiva, na definição de uma cesta básica de assistência, no controle da 
natalidade, no ciclo da pobreza, na necessidade de educação e empoderamento das mulheres, como 
solução para a maioria das deficiências do cuidado à saúde das populações pobres.  Insistiu na 
promoção do seguro privado, na privatização de setores públicos, e em medidas como a instituição do 
co-pagamento por parte do usuário, obtendo resultados muito desfavoráveis. Segundo da UNICEF, os 
programas de ajuste estrutural, que seguiram invariavelmente essa receita, podem ter contribuído para 
a morte de 500 000 crianças ao ano.”[9] 

 
Em nosso país, embora tenhamos, felizmente, um sistema de saúde universal, que coloca como 

direito de todos a atenção integral à saúde, a grande dificuldade de acesso a procedimentos de média 
complexidade – os mais atraentes para a iniciativa privada-, que ultrapassam os limites da “atenção 
básica”, pode também ser sinal da influência daquele ideário.  Vivemos, atualmente, um momento de 
defesa visceral da centralidade absoluta do sistema de saúde na atenção básica, com o que concordamos, 
desde que isto não signifique o impedimento do acesso aos procedimentos mais complexos sempre que 
necessários. Negar à população, que custeia o sistema através dos impostos, o acesso a estes 
procedimentos  é tão nefasto quanto submeter o sistema ao consumo irracional dos mesmos, atendendo à 
voracidade do Capital. Fleury (2009), partilha desta preocupação e observa que “concentrar-se na 
atenção primária não é equívoco técnico, é opção política oposta a sistemas universais e integrais”. 

 
Como já foi colocado, as necessidades da sociedade capitalista que acabam dando as linhas 

gerais para a educação, toda essa discussão sobre saúde também teve influência na educação médica. 
Segundo Albuquerque (2009), isso poderá causar uma polarização de competências. Ou seja, como não 
há necessidade de dar uma atenção à saúde completa a toda população, seguindo essa lógica os médicos 
também, não precisam ter a mesma formação, assim, todas as formas de redução dos custos da formação 
desta mão de obra serão, portanto, bem-vindas, mesmo que resultem na formação de profissionais de 
menor capacitação.  

                                                           
2 Trabalho vivo corresponde àquele realizado com a presença do trabalhador em ato, enquanto trabalho morto é aquele 
realizado pela máquina, objetivação de um trabalho vivo pretérito. (MARX, 1996) 



“Entre as recomendações do Banco Mundial para a saúde, está a idéia de que o cuidado 
médico curativo voltado às populações pobres seja limitado e baseado em protocolos e procedimentos 
simples que possam ser administrados por trabalhadores de saúde com um “adestramento breve”. [8] 
 

3. DCN e CINAEM 

 Após o levantamento de informações de diversos artigos que discutem as DCN e da leitura de 
documentos oficiais podemos perceber que há um entendimento hegemônico sobre o tipo de médico que 
é formado pelas diretrizes. 

 Ao longo das leituras a visão predominante sobre as diretrizes curriculares é contemplada no 
seguinte trecho: 

“[...] que o médico tenha formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar 
pautado nos princípios éticos, no processo saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção (...) com 
senso de responsabilidade social e compromisso com cidadania, como promotor da saúde integral do 
ser humano.”[6] 

 Essa visão é desenvolvida através de diversos aspectos. De forma geral, essas mudanças são 
colocadas como um avanço na construção do SUS e de uma formação médica mais humanística, que 
leva, entre outros avanços, a compreender o processo saúde doença para além da questão biológica, 
prática hegemônica na escola médica flexneriana. 

Para tal as DCN direcionam como deve ser construído o currículo nas escolas médicas. Dentre as 
principais sugestões está a inserção cada vez mais cedo nos cenários de práticas. Esses que deixam de 
ser apenas os hospitais escolas, geralmente terciários/quaternários, e passam a contemplar também a 
atenção primária. [15, 18] 

De fato, a atenção primária do SUS se torna o principal espaço onde os estudantes são inseridos 
a fim de terem contato com a prática médica. É colocado em diversos artigos [14,18] a importância 
dessa inserção precoce do estudante como algo que facilitará a formação de um médico que atenda as 
necessidades populares (em nenhum artigo viu-se a discussão de quais seriam essas necessidades).  

Com essa alteração dos locais de pratica médica pretende-se, entre outros objetivos, mudar o 
foco do entendimento do processo saúde doença, como já dito a cima. Levando os estudantes mais 
próximos de onde as pessoas vivem seu dia a dia, acredita-se que mostra na prática a influencia que o 
meio social em que vive também tem influencia em como a pessoa irá adoecer. 

Está explicitada, também, no âmbito das Diretrizes Curriculares Nacionais a redefinição do perfil 
do profissional médico, que incorpora o trabalho como princípio educativo e que indica a inserção dos 
estudantes em múltiplos cenários de práticas, em complexidade crescente, por meio da integração 
ensino-serviço. É um momento de ação-reflexão-ação como estratégia do cotidiano de ensinar e 
aprender. [11] 

Outro aspecto levantado pelas DCN é a necessidade de formação de um médico ético e humano, 
e coloca a importância da criação de matérias como bioética: 

“Verifica-se que o campo da Bioética permeia todas as diretivas das DCN do curso de 
Medicina, tal qual o tecido conjuntivo dá sustentação ao corpo humano. Isso credita à disciplina um 
status de eixo integrador no processo de formação de médicos. Ao mesmo tempo, considerando as 
observações que reforçam a tese de que a sociedade é que conforma a educação, esse novo paradigma 



para a educação médica contribui para efetivação do sistema de saúde brasileiro, o SUS, com todos os 
seus nuances e hibridizações de modelos de atenção” [11] 

Para a implementação de tais mudanças, propostas de alteração do método pedagógico de ensino 
também surgem dentro desse movimento. As próprias diretrizes incentivam esse movimento. A 
principal mudança recai no fato de que o foco do aprendizado deixa de ser o conteúdo que será passado, 
para o próprio estudante. Usam o termo “aprender a aprender” ou seja, ensina o estudante a como buscar 
ativamente pelo conhecimento que o professor já possui, ao invés deste passar o conhecimento, são as 
chamadas metodologias ativas. [13, 16, 17] 

“A concepção do aprender a aprender como um processo evolutivo coloca nas decisões do 
homem contemporâneo a capacidade e a responsabilidade de ser um co-construtor de um projeto de 
aprendizagem desejado. A convivência com o excesso de informações impostas pelo mundo atual não 
nos deixa alternativa que não a de desenvolver estratégias para "aprender a aprender” [19] 

Com essas mudanças apontadas nas DCN, busca-se paulatinamente, abandonar o modelo 
flexneriano de escola médica, uma vez que esse não forma profissionais aptos para a prática médica no 
SUS, e formar recursos humanos para trabalhar no sistema de saúde brasileiro. Esses médicos formados 
pelos novos currículos baseados nas diretrizes seriam capacitados de resolver os problemas de saúde da 
população brasileira. 

Em diversos artigos as transformações que as DCN idealizam, são abordadas com certa visão 
progressista, em relação ao modelo anterior. O que encontrei em poucos artigos, no entanto, é a 
contextualização dessas mudanças no cenário do SUS e no modo de produção capitalista (nossa 
sociedade). Assim, para nos munirmos de mais ferramentas para analisar se é um avanço ou não, faz-se 
necessária essa contextualização em nossa sociedade contemporânea. 

Para entendermos de forma mais clara os principais aspectos tratados nas diretrizes achei melhor 
dividi-lo nos seguintes tópicos. Neles, tentarei situar essas mudanças propostas pelas DCN nesse cenário 
do SUS e do modo de produção capitalista. 

Sobre a formação generalista 

As Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina enfatizam a 
necessidade de um médico com formação geral, em contraposição à tendência atual de um ensino 
precocemente voltado para as especialidades médicas. Para fazermos nossas observações sobre a 
formação geral ou especializada, entendemos que é necessário compreender o sentido da especialização 
e trazermos um novo conceito a divisão pormenorizada do trabalho. 

A divisão pormenorizada do trabalho, ocorrida no capitalismo, consiste na fragmentação dos 
processos inerentes à produção em numerosas operações executadas por diferentes trabalhadores. Como 
esclarece Braverman (1987), difere bastante, da divisão social do trabalho e gera resultados às vezes 
opostos aos desta. 

“A divisão social do trabalho divide a sociedade entre ocupações, cada qual apropriada a certo 
ramo de produção; a divisão pormenorizada do trabalho destrói ocupações consideradas neste sentido, 
e torna o trabalhador inapto a acompanhar qualquer processo completo de produção. [...] Enquanto a 
divisão social do trabalho subdivide a sociedade, a divisão parcelada do trabalho subdivide o homem, e 
enquanto a subdivisão da sociedade pode fortalecer o indivíduo e a espécie, a subdivisão do indivíduo, 
quando efetuada com menosprezo das capacidades e necessidades humanas, é um crime contra a 
pessoa e contra a humanidade.” [31] 
 

A questão central, a ser compreendida com base nestes conceitos marxianos, é que a 
especialização, fruto da divisão social do trabalho, que gera diferentes ofícios, é diferente daquela que é 



fruto da divisão pormenorizada do trabalho, que gera trabalhadores parciais. O capitalismo, com a 
divisão pormenorizada do trabalho, produz o trabalhador parcial, responsável apenas por um fragmento 
desse trabalho, destruindo, assim, o ofício como um processo sob o controle do trabalhador 

O que percebemos em alguns currículos médicos é uma especialização precoce (“especialista 
pormenorizado”), ou seja, perde-se como horizonte a formação completa de um médico, a apropriação 
de todo o conhecimento até então acumulado sobre as diversas áreas da medicina, e não apenas de 
umaEm síntese, o que queremos demonstrar é que, seja para formar o trabalhador geral, sem 
qualificação específica, seja para formar o especialista “pormenorizado”, mero consumidor de 
tecnologia, a apropriação dos fundamentos científicos é realmente desnecessária e o tempo para sua 
formação tende a reduzir-se. [2] 

Parecer-nos, no entanto, que formar meros consumidores de tecnologia não permitirá obter os 
médicos com autonomia intelectual conforme se preconiza. 

Se o médico hoje formado é um especialista “pormenorizado”, que observa apenas um 
fragmento do ser humano adoecido, através de intervenções pontuais,  descuidando da prevenção e da 
promoção da saúde, é porque está subordinado aos aspectos da lógica do capital que expusemos acima. 
Aí está a raiz do problema. Se quisermos modificar radicalmente esse profissional, é sobre essa raiz que 
teremos que intervir. 

A especialização, como procuramos demonstrar, como fruto da divisão social, contribui para a 
humanização. Como fruto da divisão pormenorizada subdivide o homem, subtraindo-lhe possibilidades 
de apropriação da produção humana. [2] 

O avanço da tecnologia e do conhecimento fruto do trabalho humano produz a necessidade de 
novos objetos e meios de trabalho, impulsionando o surgimento de novas especialidades, que exigirão 
por sua vez uma nova qualificação. O mal a ser combatido, portanto, não é a especialização em geral, 
mas a produção de especialistas “pormenorizados”, cuja gênese esta ligada ao capitalismo, como já 
descorremos a cima. 

 
Sobre a formação humanista 
 
Este é um assunto fundamental de se discutir, é tratado tanto nos documentos como nos artigos 

como se houvesse um consenso sobre o que seria uma formação humanista, e seu debate é 
extremamente raso. 

Dessa forma, vamos partir do ponto da definição do que seria humanismo para iniciarmos o 
debate. 

Se entendermos que o homem se humaniza à medida que modifica a natureza, criando os meios 
de sobrevivência, adaptando-a a seus desígnios, uma prática médica humanista deveria estar a serviço da 
apropriação do objeto da produção do gênero humano pela totalidade dos indivíduos. [32] 

A humanização de que tratam as diretrizes, nos parecem, nem se aproximam do conceito aqui 
apresentado, uma vez que o discurso é fortemente marcado pela necessidade de uma educação que 
adapte o homem à realidade, ou às “necessidades atuais da sociedade”. O ensino por competências, o 
aprender a aprender, o aprender a fazer, o aprender a ser e conviver, têm a intenção explícita de adaptar 
o trabalhador ao mundo do trabalho nas condições atuais, buscando garantir sua reprodução, ou seja, sua 
preservação como discutiremos mais adiante. [6] 

O Humanismo é a doutrina filosófica que coloca o desenvolvimento do homem como fim 
maior da vida em sociedade. Esta doutrina apresenta diversas correntes (secular, religiosa, renascentista, 
marxista, comtiana etc.) que se diferenciam dependendo do aspecto que enfatizam na busca do 
desenvolvimento humano. 

Althusser (1999a) nos explica que o conceito de Humanismo Teórico parte de uma concepção 
idealista de homem de Feuerbach, segundo a qual haveria uma essência humana genérica que se 
manifestaria através dos objetos produzidos pelo homem. Esses produtos do “mundo humano” estariam 
inseridos em diversas esferas: econômica, política, religiosa, moral, filosófica, artística etc. 

O Humanismo Teórico, desde seu nascimento, desempenha papel ideológico fundamental na 
legitimação e manutenção da ordem burguesa, buscando refrear os movimentos da classe trabalhadora, 



substituindo a idéia da mudança radical da sociedade pela reforma da consciência. É a consciência 
humana, a religiosidade, a ética, o amor que devem ser buscados e desenvolvidos no interior de cada 
um, não a mudança social. Como vemos no seguinte trecho: 

“Não é sobre as barricadas que se decide o destino da humanidade, nem com mais razão ainda, 
o destino da classe operária, mas na reforma da consciência no reconhecimento que a religião de Deus 
não é, por toda a eternidade, senão a religião do Homem que se desconhece.” [27] 

 
Para alcançarmos uma sociedade mais humana, que permita que os homens participem da 

atividade humana criadora de suas condições de existência e delas se apropriem, é necessário explicitar 
o sentido do humanismo a que se referem as diretrizes. O sentido que guarda coerência com o 
pensamento amplamente divulgado em torno das mudanças atuais na educação médica, que devem 
servir para a melhor adaptação dos trabalhadores ao mundo do trabalho da atualidade, é este do 
Humanismo Teórico. 

 
“O Humanismo Teórico mostrou o que ele era: uma impostura, nem mesmo uma teoria, nada: 

vento. Ou melhor, um sério obstáculo à teoria, o qual deverá ser varrido. Sobre o plano da ideologia: 
um desejo, desarmado, mas perigoso. O desejo da pequena-burguesia, que bem gostaria de uma 
mudança, mas por nada no mundo gostaria que essa mudança se chame, ou melhor, seja a Revolução. 
O Humanismo Teórico (ou tudo que a ele se assemelhe) é o disfarce teórico da ideologia moral 
pequeno-burguesa recém-chegada. Pequena-burguesia no pior sentido da palavra: contra-
revolucionária.” [27] 

 
Esse combate radical à adoção da idéia do Humanismo Teórico é, portanto, fundamental para 

não nos iludirmos na pregação inócua de uma moral incompatível com a ordem social em que vivemos. 
Exemplo emblemático desta questão é o lamentável episódio ocorrido com estudantes de 

medicina da UEL, que, no último dia de suas atividades curriculares adentraram ao hospital, no qual 
utilizaram os pacientes para seu aprendizado e os destrataram, dizendo-se aliviados por não mais ter de 
suportá-los dali em diante. Não pensamos que o curso da UEL, um dos mais adequados do Brasil àquilo 
que preconizam as diretrizes, tenha falhado clamorosamente na aplicação de suas estratégias de 
humanização coerentes com o conceito adotado. Entendemos, sim, que o conceito de humanização, 
advindo do Humanismo Teórico que descrevemos é que é inadequado, pois idealiza uma essência 
humana a ser alcançada com a superação mágica da ética do capital. [2] 

Essa política de humanização é valorizada e incentivada pelo Estado com outros investimentos, 
como o programa “Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão no Sistema Único de Saúde 
– HumanizaSUS. No entanto, nos deparamos com diversos problemas no SUS tanto da falta de recursos 
humanos, como de recursos tecnológicos, e claro financeiros, e muitas vezes essa política de 
humanização é trazida como estratégia central no combate a todos esses problemas.  

 
“a valorização dos diferentes sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, 

trabalhadores e gestores. Os valores que norteiam essa política são a autonomia e o protagonismo dos 
sujeitos, a co-responsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários, a construção de 
redes de cooperação e a participação coletiva no processo de gestão.” [6] 

 
Sobre essa questão Duarte (2004) nos faz alguns instigantes questionamentos que nos 

parecem oportunos apresentar. 
 
“A naturalização das relações capitalistas de produção e a naturalização do mercado 

mundializado, por meio do procedimento de considerar a produção como sendo organizada com o 
objetivo de atender às necessidades individuais, levam também à concepção de que a ética é um 
problema de moralidade individual e que cabe ao indivíduo procurar agir moralmente, estabelecendo 
limites à lógica do lucro. Mas como pode falar em ética e virtude uma sociedade que não se escandaliza 
com a venda do trabalho, isto é, com a subordinação da atividade de trabalho ao seu valor de troca? 



Uma sociedade que não se escandaliza com o fato de a produção de alimentos ser determinada pela 
lucratividade? Uma sociedade que não se escandaliza com o fato de que a educação e a saúde 
transformem-se em mercadorias? Como afirmou Marx [...], mesmo quem defenda um discurso 
moralizante, ao agir no âmbito econômico não pode deixar de levar em conta a lógica do capitalismo, 
cuja moral é a da acumulação, da rentabilidade e do lucro. Em última instância, a lógica econômica do 
capitalismo não é harmonizável com princípios éticos como solidariedade, fraternidade e justiça. Mas o 
capitalismo precisa que coexistam os dois tipos de discurso, o econômico-pragmático e o discurso 
moral, pois o segundo é necessário particularmente para evitar o total esfacelamento do tecido social, 
que resultaria da radicalização do próprio princípio liberal, segundo o qual o progresso social resulta 
da busca incessante de satisfação das necessidades e dos interesses pessoais.” [32] 

 
Sobre a concepção pedagógica e a formação adaptada às necessidades sociais da contemporaneidade 
 

Para ajudar na construção da imagem progressista das transformações na educação médica, a 
metodologia também deveria se adaptar as necessidades da “nova” sociedade. No entanto, quando se 
fala em sociedade de classes, como a nossa, é de fundamental importância discutir a quais necessidades 
e interesses a educação médica esta se adaptando. 

Já debatemos brevemente sobre alguns aspectos dessas mudanças, cabe nesse tópico 
discutirmos a nova metodologia proposta pelas DCN. 

O ideário da reforma sintetizado nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação 
em Medicina apresenta uma orientação pedagógica fundada no construtivismo, com o argumento de que 
seria a opção mais adequada para uma proposta de mudança, no sentido de avanço social a outra ordem, 
mais eqüitativa e saudável, em contraposição às pedagogias tradicionais. [6, 13, 16, 17]  

Assim, para a formação de um médico “generalista, humanista, com visão critica e reflexiva da 
sociedade, e agente transformador da realidade[6], os defensores dessa proposta utilizam de um método 
de ensino centrado no estudante, uma vez que o conteúdo a ser aprendido esta em constante mudança, e 
é importante que cada estudante aprenda no enfrentamento das situações problemas diante das quais 
deverá ser colocado nos serviços de saúde. 

Defende-se a idéia do aprender a aprender, aprender a fazer e aprender a conviver em harmonia 
no mundo contemporâneo, muito mais do que o aprender os conteúdos em si; o respeito à 
individualidade do processo de aprendizagem de cada aluno, centrado na busca de soluções para os 
problemas mais comuns das comunidades onde estará atuando, em contraposição às imposições de 
conteúdos pré-formatados transmitidos por professores segundo seu arbítrio. [2] 

Nessa linha de pensamento, o objetivo da escola não deveria ser a transmissão de conteúdos, 
mas o preparo para a vida na sociedade moderna, o que seria obtido com o desenvolvimento daquelas 
habilidades e competências em cada indivíduo. 

Nessa perspectiva tanto o construtivismo como a escola tradicional enquadram-se no que 
Saviani (2001) caracteriza como teorias não criticas, segundo as quais a educação é vista como tendo 
grande autonomia em relação à sociedade, sendo capaz de garantir a construção de uma sociedade 
igualitária. E é justamente diante do fracasso da escola tradicional na solução dos problemas que a 
educação, sob essa ótica, deveria resolver, que surgem as idéias do construtivismo. 

Saviani (2001) defende a idéia de que o construtivismo, ao contrário de seu aparente caráter 
revolucionário, é, em verdade, uma pedagogia reacionária, constituindo um retrocesso em relação à 
pedagogia tradicional. 

A pedagogia tradicional funda-se numa concepção filosófica essencialista, a construtivista 
numa concepção filosófica que privilegia a existência sobre a essência. 

Na época moderna, na contraposição da burguesia ao domínio da nobreza e do clero, a filosofia 
da essência faz uma defesa intransigente da igualdade essencial dos homens. Sobre essa igualdade é que 
se vai assentar a idéia da liberdade, tão necessária para o estabelecimento do novo regime. A burguesia 
propunha, então, escolarização para todos, como forma de consolidar a ordem democrática burguesa. 
Uma vez estabelecida a nova ordem, no entanto, as contradições entre os interesses dos burgueses e 



proletários logo se evidenciam e o avanço das mudanças passa a ameaçar os interesses da burguesia, que 
agora precisa legitimar a desigualdade.[1, 2] 

Consolida-se a filosofia da existência sobre a qual se funda a pedagogia da existência, com o 
pressuposto de que os homens não são essencialmente iguais. Os homens são essencialmente diferentes 
e suas diferenças quanto à capacidade, ao ritmo de aprendizagem, aos interesses cognitivos devem ser 
respeitadas. 

Com esta justificativa a pedagogia da existência vai contrapor-se ao movimento de libertação 
da humanidade em seu conjunto, legitimando as desigualdades, a dominação, a sujeição e os privilégios. 
O método tradicional, no entanto, articulava o ensino com a transmissão do produto da ciência e o 
movimento construtivista tenta articular o ensino com o processo de produção do conhecimento 
científico. O construtivismo considerou o ensino como um processo de pesquisa, por isso esse 
argumenta que os assuntos de que trata o ensino são problemas, isto é, são assuntos desconhecidos não 
apenas pelo aluno, como também pelo professor. [3] 

Assim, quando se tem como objetivo a transmissão do conhecimento até então produzido 
socialmente, como no método tradicional, a função da educação é transmitir esse conhecimento. No 
entanto, na pedagogia construtivista o que encontramos é a apresentação de um problema, que até 
mesmo o professor pode não ter as respostas, para o estudante que não possui nenhum arcabouço para 
poder partir para uma possível solução. 

Assim, percebe-se que nesse novo movimento o ensino e a pesquisa estão entrelaçados. O 
ensino perde seu caráter de transmissão de conhecimento, para uma coconstrução entre o estudante e o 
professor de um “novo” conhecimento.  

Para além, não ignoro a existência de diversas correntes do construtivismo e suas diferenças, 
porém existem algumas características em comum que nos permite caracteriza-las como construtivistas, 
essas são as seguintes: o entendimento de que a aprendizagem é um processo de elaboração individual 
do sujeito, que constrói a realidade a partir de suas representações internas; a aprendizagem deve dar-se 
em cenários realistas, nos quais os conteúdos são extraídos do próprio cotidiano do sujeito; o 
conhecimento é fruto da interação adaptativa que cada pessoa realiza com o meio; o ensino escolar deve 
levar o aluno a “aprender a aprender”, com base em sua realidade, reduzindo-se os conteúdos pré-
determinados; a idéia de que o professor não ensina, apenas anima a construção do conhecimento pelo 
sujeito a partir de seus conhecimentos prévios. [26] 

A partir dessas características, Arce (2005) coloca a relação próxima que existe entre o 
construtivismo, o pós-modernismo e o neoliberalismo. 

 
“Quando se afirma que o construtivismo não aceita que exista conhecimento objetivo, universal, 

e que a atribuição de sentidos e significados para a realidade é fruto de construtos pessoais, vemos o 
cerne da questão pós-moderna presente, pois esta também nega a capacidade do ser humano de 
conhecer a realidade de forma objetiva e, conseqüentemente, também transforma o conhecimento em 
uma construção individual. Com isso é destruída toda possibilidade de conhecimento racional e de uma 
visão que possibilite abarcar a totalidade da produção humana, o que resulta na impossibilidade de um 
processo de controle coletivo consciente dos rumos da sociedade como um todo. Neste ponto pós-
modernos e construtivistas disponibilizam para o neoliberalismo uma ferramenta poderosa para 
explicar as diferentes condições socioeconômicas dos indivíduos que não são mais frutos da história 
mas artimanhas do destino, do cotidiano fragmentado, do presente.”  

 
É a partir dessas idéias compreendemos que a educação não precisa ser igual para todos, já que 

cada um percebe o mundo a sua maneira, com suas peculiaridades, também possuem diferentes 
necessidades educacionais. A visão legitimadora da diferença acaba por contribuir, também, para a 
aceitação pacífica da situação de desigualdade em que vivemos. As diferenças não são entendidas como 
fruto de uma diferença de classe, provocadas pelo acesso privado aos conhecimentos e meios de 
produção à maior parcela da sociedade, característica essencial do capitalismo, mas como uma diferença 
econômica saudável, geradora de competitividade necessária ao desenvolvimento da sociedade. 



O construtivismo, portanto, “seria, ao contrário do que postulam seus defensores, uma 
concepção educacional com efeitos conservadores, configurando um retrocesso político em relação às 
análises críticas do fenômeno educacional”. [38] 

Vamos seguir a um exemplo da pratica do dia a dia do médico para fundarmos nossa 
argumentação na prática: paciente com história de falta de apetite, emagrecimento, sudorese noturna, 
febre vespertina de baixa intensidade, tosse há mais de três meses, com eliminação de catarro por vezes 
sanguinolento. O estudante vai procurar as informações necessárias para realizar o diagnóstico. Depois 
de uma busca na literatura, ou apenas no Black book de Clínica, comparando os sinais e sintomas 
apresentados, levanta a hipótese diagnóstica de tuberculose pulmonar. Para continuar a resolver o 
problema com o qual se defronta, buscará formas de comprovar a hipótese diagnóstica. Com base na 
literatura, ou em situações que observou em estágios, ou até mesmo em conversas com médicos ou 
outros estudantes mais experientes, decide que solicitaria inicialmente um exame de escarro buscando 
identificar o Bacilo de Kock, agente etiológico da tuberculose. 

Feito o diagnóstico, seguimos para o tratamento. Novamente o estudante busca na internet o 
ultimo consenso lançado sobre tuberculose e prontamente prescreve o tratamento com maior eficácia. 
Sem dúvida, o método proposto para a formação de um profissional eficiente na solução dos problemas 
com os quais venha a defrontar-se no atendimento de seus pacientes teve eficácia.  

Então, frente a tal situação podemos indagar qual a importância de saber que o Bacilo de Kock 
possui uma característica peculiar em sua parede celular que nos permite classifica-lo como álcool-
acido-resistente? Ou seja, poderíamos arriscar a dizer que esse seria um conhecimento que somo 
obrigados a aprender que é desnecessário. 

Mas não terminemos as indagações apenas nesse ponto, seguindo mais fundo na analise dessa 
simples historia, nos perguntamos será esse o profissional que queremos formar? Um técnico apto a 
consumir as informações geradas por outros, que preconizam determinados procedimentos que ele adota 
por confiar nas fontes geradoras? É este o profissional crítico e autônomo que, ao mesmo tempo, as 
diretrizes recomendam formar? A autonomia proposta é esta, limitada à iniciativa de buscar informações 
que ele entenda necessárias para a solução da questão mais imediata? 

Acredito que seja consenso quanto a necessidade de formarmos um médico apto para 
solucionar o problema apresentado, porém para formarmos um profissional cujas condutas sejam 
tomadas em conhecimento autônomo, defendem,os que é de fundamental importância dominar as bases 
fisiopatológicas das doenças e tratamentos, e para tal conhecimento da característica da parede celular é 
fundamental. 

Ou seja, se autonomia intelectual significa uma tomada de decisão consciente diante das 
diversas situações e possibilidades que se apresentam, para tal, a apropriação do conhecimento científico 
que a humanidade produziu até então sobre o assunto é imprescindível. E, vale lembrar, estes conteúdos 
não são identificáveis espontaneamente pelo sujeito que aprende na busca da solução dos problemas 
com os quais se defronta. O recorte do conteúdo não pode ser obtido a partir do que se mostra necessário 
para a solução imediata de um problema. 

Nesse sentido podemos perceber como é importante a apreensão de todo o conhecimento 
cientifico até então produzido para a formação de um profissional autônomo, como as DCN colocam. 
Então nos questionamos se a escolha pedagógica defendida avança no sentido de formar esse 
profissional. [1, 2] 

Cabe lembrar que não defendemos também a transmissão acrítica que se tem na escola 
tradicional, no entanto queríamos demonstrar as falhas que essa metodologia também possui. Se na 
pedagogia tradicional nem todos se apropriam dos conteúdos essenciais, aqui nem todos sequer têm 
contato com esses conteúdos. 

 
Sobre os conteúdos essenciais para a formação médica 
 
As DCN deixam de forma clara que o conteúdo essencial que o profissional médico deve 

apreender é composto pelos problemas de saúde mais comuns em cada comunidade. No entando, temos 
algumas ressalvas a fazer quanto a essa afirmação. 



 Acreditamos que o conteúdo essencial a ser aprendido é o domínio daquelas leis que regem a 
manifestação dos fenômenos e fatos. As mesmas leis que já sistematizas pela humanidade ao longo de 
anos de produção de conhecimento para a reprodução de sua existência. É de fundamental importância 
que tenhamos compreensão dessas leis para aplicarmos elas a nossa realidade reproduzindo a nossa 
própria existência. 

Ou seja, é de importante que os futuros médicos entendam não superficialmente os fenômenos, 
mas também a forma como eles acontecem, as interações que possuem, o que os regi. Como colocou de 
forma clara Albuqerque: 

 
“É preciso que os futuros médicos ultrapassem a percepção do concreto sensorial, da 

aparência dos fenômenos, da mera representação mental da realidade empírica, compreendendo os 
elementos que a constituem e suas interconexões. 

Como já dissemos em relação à produção do conhecimento, é neste movimento do pensamento 
que permitirá identificar as vinculações lógicas entre os vários elementos mediadores de um 
determinado fenômeno a fim de representar, no pensamento, a dialética entre singularidade do 
fenômeno analisado e universalidade da teoria que o explica. Ocorre então uma construção do real a 
partir das bases teóricas apreendidas. Uma construção do real como totalidade articulada segundo as 
leis que regem seu movimento. Assim, o movimento do conhecimento retorna ao concreto, não mais 
caótico, mas “concreto pensado”, a representação lógica do real, permitindo-nos compreender o 
porquê das coisas.” [2] 

 
Ou seja, se a pesquisa é responsável pela produção desse conhecimento, a educação fica 

responsável pela transmissão do mesmo. Esses conhecimentos, no entanto, sintetizados em teorias que 
fundamentam a compreensão do real, não podem ser apresentados descolados da totalidade, ocultando-
se seus nexos, suas interconexões. Ou seja, esses conhecimento quando apresentados não devem ser 
identificados apenas por sua serventia, mas frente a essa totalidade para a compreensão total do sentido 
desse. 

Albuquerque (2009) exemplifica: 
 
“Na formação médica, por exemplo, se a circulação sanguínea for entendida como a via 

necessária para o transporte de nutrientes para as células assim como para a remoção dos catabólitos, 
os conhecimentos de anatomia, fisiologia, bioquímica, cardiologia, nefrologia, pneumologia, 
hematologia, citologia, histologia etc., farão muito mais sentido que se apresentados de forma 
completamente isolada. Não estamos defendendo a idéia de que essas disciplinas trabalhem de forma 
interdisciplinar, todas ensinando ao mesmo tempo as questões relacionadas à circulação. Estamos 
propondo que ao apresentar seus conteúdos, cada disciplina estabeleça os nexos com determinada 
totalidade, como no exemplo da circulação. Ou seja, permita que o aluno entenda a anatomia, a 
fisiologia, a histologia, a bioquímica da célula cardíaca, por exemplo, em função do papel que 
desempenha na circulação.” 

 
Em síntese, o conteúdo essencial para a formação médica é formado por todo por esse 

conhecimento de como acontecem os fenômenos, qual sua gênese, e como se relacionam. Para atingir 
esse objetivo a passagem de todo o conhecimento é fundamental, não apenas aqueles mais comuns. E 
para além, a passagem de um método de analise que possibilite o estudante compreender de forma clara 
essas interrelações, do todo com a parte. 

 
Sobre a formação de um profissional adequado às necessidades da comunidade. 
 
O movimento das diretrizes curriculares nacionais também trazem como mudança a 

necessidade de flexibilização da educação às necessidades de cada comunidade. 
Em nossa realidade essa mudança pode trazer grandes riscos. Como já colocamos no tópico 

sobre o papel da saúde, em um sistema que segue a cartilha do Banco mundial, tem como linha geral o 



menor gasto possível com a maior produtividade em saúde, podemos cair numa grave falha: trabalhar 
dentro das precárias condições que encontramos hoje no SUS. 

Ou seja, para termos uma educação que produza profissionais para essas áreas temos que 
adaptá-los a tal, em outras palavras os futuros profissionais são formados para saberem trabalhar em 
condições adversas, dentro do limite já imposto, o que muitas vezes foge das condições idéias e da 
prática médica ideal.  

Não defendemos, com isso, que os únicos locais de praticas sejam os hospitais escolas, 
acreditamos que a experiências em locais extra-hospitalares sejam de fundamental importância para a 
formação desses futuros médicos, no entanto para uma prática adequada necessita-se de condições 
adequadas para exerce-la.  

Além disso, ao restringir a análise das necessidades e a conseqüente proposição de respostas a 
partir das condições locais de vida, tende-se a tomar as pessoas apenas em sua relação com o meio que 
lhes é imediato. Este tipo de abordagem, além de padecer das limitações da visão liberal de 
necessidades, constitui um reducionismo grotesco, pois propõe a análise de fatos locais sem estabelecer 
os nexos de determinação com as instâncias de maior generalidade. Acaba por introduzir a compreensão 
equivocada de comunidade como sinônimo de sociedade. Toma-se o particular pelo geral. [2, 7] 

Ao se excluir da análise as relações sociais que estão na origem das condições de existência e, 
conseqüentemente, de saúde das “comunidades” estudadas, admite-se uma causa interna, ou seja, uma 
“essência” natural, a cada fragmento social que se toma como “realidade” ou totalidade. 

Dessa forma, o foco na “comunidade”, resulta num conhecimento absolutamente superficial, 
ilusório mesmo, em relação à compreensão dos diversos aspectos da sociedade na qual vivemos. 
Conhecer, realmente, uma comunidade, implica em percebê-la como expressão particular da formação 
social na qual se inscreve. 

O direcionamento do currículo no sentido de formar um médico adequado às necessidades de 
cada região ou da “comunidade, pode acarretar em escolha dos conteúdos que nem sempre ocorre com 
base nos fundamentos científicos, o que conferiria ao médico a apropriação das bases teóricas gerais, 
que lhe permitiriam compreender novas manifestações particulares com as quais ainda não tivesse 
contato; a escolha se dá a partir das diversas manifestações fenomênicas daqueles fundamentos, como 
uma lista de doenças mais comuns em cada região, deixando de fora conteúdos necessários caso mude o 
perfil de morbidade local, ou o médico passe a trabalhar em outra região [2, 7] 

 
Sobre a formação de um profissional crítico e agente da transformação social 

 
As DCN também colocam a necessidade e importância de se formar um profissional crítico e 

reflexivo. Entendemos que um profissional com critica é aquele capacitado para uma reflexão ampla e 
profunda, capaz de oferecer elementos para fundamentar um posicionamento consciente. [6] 

Vale lembrar que segunda Saviani (2001) o movimento construtivista, assim como a pedagogia 
tradicional são classificados como teorias pedagógicas não criticas. Essa classificação é dada, pois 
ambas não analisam de forma critica a realidade da sociedade, se colocam como possíveis 
equilibradoras das desigualdades, escondendo seu verdadeiro papel de reforçar as desigualdades sociais 
e reproduzir a sociedade capitalista, que já foi discutido na no item papel da educação. 

Então, qual o discurso que as DCN colocam sobre essa questão? Nesse momento, ressurge o 
debate do poder individual do médico enquanto ator social isolado, capaz de atuar para mudar realidade, 
é a ampliação da responsabilidade social do médico. 

Como já colocamos no item papel da saúde na sociedade capitalista a função do médico esta 
longe de ser de um agente transformador.  

O quadro agrave-se ainda mais quando a proposta de formação médica apresentada nas DCN 
coloca a necessidade de adequar a prática médica as condições da comunidade, como já discutimos no 
item anterior. Todos esses fatos nos levam a pensar que o médico formado pelas DCN está longe de ter 
de fato uma ação reflexiva e transformadora da realidade. 

 
 



Considerações finais 
 
O debate sobre educação médico nos possibilitou que tivéssemos uma ação reflexiva sobre a 

sociedade como um todo, por abarcar temas importantes como educação e saúde. Percebemos que tanto 
a primeira quando a segunda possuem papéis claros na reprodução do sistema capitalista, e portanto, em 
sua manutenção. A discussão sobre educação médica tanta trazer novas perspectivas para essas áreas, no 
entanto como já foi discorrido até o momento no trabalho, temos que buscar analisar os fatos, 
fenômenos para além de sua superficialidade e aparência, para buscar suas verdadeiras funções e 
possíveis intencionalidades. 

No entanto, isso não quer dizer q não devemos explorar os espaços onde existam as 
contradições da sociedade capitalista. 

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, como nos ensina Snyders (1978), “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”. [40]  

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

Na formação do médico, estudar o que é prevalente, resolver os problemas de saúde da 
população, racionalizar a utilização da tecnologia reduzindo os custos e melhorando as indicações 
propedêuticas e terapêuticas, é sem dúvida muito positivo. O risco que corremos é, em primeiro lugar, 
aquele inerente a todas as formações sociais capitalistas, voltadas não para a produção da vida e 
humanização, mas para a produção de lucro e desigualdade social. Sob a lógica do Capital, o que move 
o mundo é a reprodução das forças produtivas na direção da extração cada vez maior da mais valia. 
Quando as vidas de milhões de trabalhadores passam a ser desnecessárias para a realização dessa 
finalidade, todos os meios relacionados com sua reprodução acabam sendo prejudicados. [23] Os 
Estados capitalistas, principalmente aqueles de orientação neoliberal, têm-se voltado a racionalizar os 
gastos da extensão dos serviços como política de alívio à pobreza. O setor do Capital, representado pelas 
seguradoras e pelos planos de saúde, também tem interesse em reduzir os custos com a assistência 
médica, contra os interesses do setor da indústria médico - farmacêutica. 

Dentro desse cenário de precarização acentuada tanto dos locais de trabalho dos futuros 
médicos, como da própria educação, não só médica, temos que nos movimentar para manter alguns 
elementos que ao menos tentem garantir uma formação adequada. [2, 7] 

Assim, acreditamos que os estudantes tenham que ter idéia da Medicina como um todo, 
conheçam em que direção se desenvolvem as técnicas e saibam trabalhar em qualquer área, quer dizer, 
que possuam cultura geral do trabalho e conheçam em geral a matéria, que dominem os fundamentos 
científicos sobre os quais as práticas atuais se assentam. Quem adquiriu uma preparação deste tipo se 
adapta facilmente às mudanças constantes da técnica. Poderá ser um médico qualificado. 

A escola não ensinará, simplesmente, qual é o medicamento mais adequado para tal 
enfermidade. Mas fará compreender os processos de gênese da enfermidade, desde os aspectos da 
fisiopatologia do corpo em sua relação com os agentes mórbidos imediatos, até as questões da 
determinação geral dos processos que acometem diferentemente, os diversos grupos sociais, de acordo 
com sua inserção no processo produtivo social. A compreensão do metabolismo social e sua 
contribuição na gênese dos processos protetores e destrutivos da saúde. Os estudantes conhecerão os 
fatores que participam do processo de adoecimento ou de promoção da saúde, adquirindo autonomia 
intelectual para uma análise crítica e tomada de decisão consciente. A escolha das ações serão baseadas 
no domínio dos princípios e leis que os fazem compreender o movimento do real, não na mera adoção 
acrítica, seja de práticas empíricas, seja de rotinas baseadas em evidências, mas igualmente pré-
estabelecidos e marcadas por uma intencionalidade nem sempre compreendida por aquele que as 
executa. [2, 7] 



Conhecerão desde as bases patológicas que permitem a compreensão da enfermidade na 
singularidade do corpo, seus mecanismos de ação, os princípios farmacológicos envolvidos na escolha 
dos medicamentos necessários para combatê-las, assim como os processos protetores que deverão ser 
reforçados, para a preservação da saúde, no âmbito do indivíduo, das condições de reprodução dos 
diversos grupos sociais e no âmbito da ordem social em geral. 

Estudarão a produção dos conhecimentos médicos, conhecerão os caminhos e a trajetória 
histórica de seu desenvolvimento contextualizando as inovações existentes. Ou seja, compreendendo 
porque foram desenvolvidas e introduzidas, bem como sua utilidade real atual e potencial. 

Conhecerão finalmente as formas de organização do setor saúde, os diferentes modelos 
assistenciais, suas virtudes e deficiências, assim como os interesses dos diversos grupos sociais em torno 
de cada modo de estruturar estes sistemas. 

Este tipo de ensino não propiciará simplesmente aos estudantes uma capacitação técnica 
específica que talvez seja útil para as necessidades atuais do mercado, mas uma vasta instrução 
politécnica e o domínio de categorias gerais, conceitos fundamentais que lhes permitirão iniciar sua 
prática profissional como trabalhadores conscientes, capacitados. 
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