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As Diretrizes Curriculares nacionais (dcn) para os cursos de 
gra duação, na área da saúde (Brasil, 2001), constituem mudan-
ça paradigmática do processo de educação superior, de um modelo 
flexneriano, biomédico e curativo para outro, orientado pelo binô-
mio saúde-doença em seus diferentes níveis de atenção, com ações de 
promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, na pers-
pectiva da integralidade da assistência; de uma dimensão individual 
para uma dimensão coletiva; de currículos rígidos, compostos por 
disciplinas cada vez mais fragmentadas, com priorização de atividades 
teóricas, para currículos flexíveis, modulares, dirigidos para a aquisi-
ção de um perfil e respectivas competências profissionais, os quais exi-
gem modernas metodologias de aprendizagem, habilidades e atitudes, 
além de múltiplos cenários de ensino.

Aprovadas em 2001, as diretrizes encontram ainda dificuldades 
e resistências para sua implementação. As dificuldades são inerentes 
à introdução de novos paradigmas. As resistências, na sua maioria, 

2

A Formação Profissional no Contexto 
das Diretrizes Curriculares nacionais 

para o Curso de Medicina

Regina Celes de Rosa Stella e 
Rosana Fiorini Puccini



54

A FoRMAção MéDiCA nA UniFESP

situam-se intramuros, advindas de uma parte do corpo docente que 
sente a proposta de integração como uma ameaça à importância de 
sua disciplina e considera o hospital universitário e seus ambulatórios 
de especialidades como único ou principal locus do ensino.

Uma outra ordem de dificuldades é aquela inerente ao estabeleci-
mento de um diálogo, de uma interação com o mundo do trabalho, no 
caso representado pelo Sistema Único de Saúde (sus) e suas unidades 
próprias de atenção à saúde. Além disso, existe a necessidade de uma 
nova pactuação com prestadores de serviço ao sus, como os hospitais 
de ensino; a estes se procura dar maior funcionalidade, inclusive com 
a indicação de fluxos de referência e contra-referência, estabelecendo-
se como porta de entrada no sistema os centros de atenção básica.

A compreensão do alcance dessas diretrizes e das novas práticas 
profissionais derivadas demanda uma contextualização de seu pro-
cesso de elaboração.

A construção das dcn dos cursos de graduação tem origem nos 
questionamentos sobre o ensino superior, iniciados na década de 
1960, entre os quais se destaca o seu isolamento do mundo do traba-
lho, formando profissionais com perfil não adequado às necessidades 
sociais (Santos, 1995). Essa discussão aprofunda-se no último quartel 
do século xx, na Europa e nas Américas, gerando propostas de revisão 
curricular e de novas práticas pedagógicas, orientadas para a resolução 
do “conflito entre instrução e formação, entre adestramento e edu-
cação”, nos termos da reflexão feita por Antonio Manoel dos Santos 
Silva sobre a universidade no limiar do século xxi (Silva, 1999).

Entre 1945 e 1964, o Brasil vive um período de experimentação 
democrática, marcado pelo nacionalismo desenvolvimentista e por 
uma aliança com os trabalhadores na tentativa de formação de uma 
base social. Cria-se no Ministério da Educação o instituto Superior 
de Estudos Brasileiros – iseb (1955-1964) –, que congregou vários 
intelectuais brasileiros, como Cândido Motta Filho, Anísio Teixeira 
e Hélio Jaguaribe (Toledo, 2005). o iseb tornou-se um verdadeiro 
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centro de formação política e ideológica, de origem democrática e 
caráter reformista, que produziu pesquisas, cursos regulares, semi-
nários e debates públicos. nele conviveram liberais, social-demo-
cratas, comunistas e católicos progressistas. Somente nos últimos 
anos antes de sua desativação, quando dirigido pelo filósofo álvaro 
Vieira Pinto e pelo historiador nelson Werneck Sodré, ocorre uma 
homogeneização ideológica, com o predomínio de tendências mar-
xistas, privilegiando-se o debate das reformas sociais e econômicas 
defendidas pelo movimento nacionalista e pelo governo João Gou-
lart (Toledo, 1997). 

é nesse ambiente que Paulo Freire ensina e desenvolve sua teoria, 
destacando-se entre os educadores brasileiros proponentes de mu-
danças. Em sua tese de concurso para a cadeira de História e Filo-
sofia da Educação na Escola de Belas-Artes de Pernambuco (Freire, 
2001), escrita em 1959, faz uma reflexão sobre o antagonismo entre 
o momento histórico de uma sociedade que se democratiza e neces-
sita formar cidadãos, e o ensino, centrado na palavra desvinculada 
da realidade que deveria representar, pobre de atividades em que o 
educando ganharia experiência pelo fazer; sobre o antagonismo entre 
uma escola que não permite a discussão, o gosto pela pesquisa ou a re-
criação do conhecimento, e a necessidade de formar indivíduos com 
espírito crítico; sobre o antagonismo entre uma escola que se alheia 
da discussão sobre a realidade da vida, do entorno e da nação, e o 
desejo de desenvolver no educando a “criticidade de sua consciência”, 
incutindo-lhe o “sentimento de dever cívico de preocupação com o 
outro, com o coletivo”.

na conclusão de sua tese, Freire apresenta considerações pertinen-
tes e ainda atuais, das quais citamos duas:

[...] para ter força de mudança, para ser “agente de los cambios sociales”, na 
expressão de Mannheim, é necessário ao processo educativo estabelecer relação 
de organicidade com a contextura da sociedade a que se aplica;
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[...] finalmente, a revisão de nosso processo educativo não pode ser parcial 
porque é todo ele que está inadequado e é todo ele, em conjunto, em bloco, 
que a cultura em elaboração precisa.

no período da ditadura militar (1964-1984), essas idéias são repri-
midas, e as reformas da educação – como a criação de departamentos 
e institutos segundo as áreas de conhecimento – restringem-se aos 
aspectos organizacionais. os currículos continuam a ser rigidamente 
definidos pelo Conselho Federal de Educação, e a segmentação entre 
formação básica e profissionalizante é acentuada.

Com a retomada da democracia, a discussão é reaberta. Em 1996, 
é promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação, proposta 
por Darcy Ribeiro, a qual concede autonomia didático-científica às 
universidades, assegurando-lhes, entre outras atribuições, a de “fixar 
os currículos de seus cursos e programas, observadas as diretrizes ge-
rais pertinentes” (Diário Oficial, 23 dez. 1996).

A síntese de movimentações semelhantes em outros países encon-
tra-se no texto básico elaborado para a Conferência Mundial sobre 
Educação Superior, realizada pela Unesco em 1998: 

Às vésperas do novo século, ocorre uma diversificação do ensino superior 
e uma demanda sem precedente nessa área, bem como uma crescente cons-
cientização de sua vital importância para o desenvolvimento sociocultural e 
econômico e para a construção do futuro, em razão do que as gerações mais 
novas deverão estar munidas de novos conhecimentos, destrezas e ideais.

 
Essa conferência produz extenso documento que contempla uma 

formação responsável, cidadã e ética; propõe também a capacitação 
para a educação permanente e o conhecimento do método cien-
tífico, com suporte em novas práticas pedagógicas que facilitem a 
aquisição de competências, habilidades e treinamento para trabalhar 
em grupos.
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As discussões e propostas sobre o ensino médico ocorrem na con-
fluência entre os movimentos educacionais e os específicos de refor-
mulação no campo de atuação dos profissionais de saúde. 

na década de 1970, o mundo passa por uma crise no modelo de 
atenção e financiamento médicos. A tecnificação crescente da medici-
na, aliada a uma prática médica curativa e aos interesses privados ha-
via sido responsável por um crescimento desordenado de custos que 
não resultarou em melhoria – condizente com a inversão financeira 
– na assistência e nas condições de saúde da população.

Em 1978, a organização Mundial da Saúde (oms) realiza em Al-
ma-Ata (oms, 1978) uma conferência que reafirma o conceito de saú-
de como o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não 
simplesmente como a ausência de doença ou enfermidade, direito 
fundamental de todo ser humano. Propugna pela inserção, nos pro-
gramas governamentais, dos cuidados primários em saúde, os quais 
têm como base os resultados da pesquisa social, biomédica e de saúde 
pública sobre doenças prevalentes e devem conter um leque de ações 
educativas, preventivas, curativas e de reabilitação. 

no panorama nacional, profissionais da área de saúde organizam-
se em um movimento pela Reforma Sanitária, “gerado na luta contra 
o autoritarismo e pela ampliação dos direitos sociais” (Paim, 1992), 
propondo mudanças em todo o arcabouço jurídico-institucional vi-
gente e contemplando a ampliação do conceito de saúde, segundo os 
preceitos da mencionada reforma. Esse movimento estrutura-se nas 
universidades, com o apoio dos departamentos de medicina preventi-
va recém-criados em algumas instituições como usp, Unicamp, uerj 
e epm, hoje Unifesp, e também da Fiocruz, sendo abraçado por outros 
setores da sociedade e pelo partido de oposição da época – o Mo-
vimento Democrático Brasileiro. A mobilização estudantil teve um 
papel fundamental na propagação das idéias e fez com que muitos 
jovens começassem a se incorporar a essa nova maneira de ver a saúde 
(Radis – Comunicação em Saúde, 2002).
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o marco histórico nesse processo foi, sem dúvida, a viii Confe-
rência nacional de Saúde, organizada por Sérgio Arouca em março 
de 1986, à qual compareceram aproximadamente quatro mil repre-
sentantes de diversos setores da sociedade (Andrade et al., 2000). As 
conclusões provenientes desse encontro proporcionaram as bases para 
a elaboração da seção referente à saúde na Constituição da República 
Federativa do Brasil (Brasil, 1988), promulgada em 1988. Ao definir 
a saúde como “direito de todos e dever do Estado” e criar o sus, os 
dispositivos contidos naquela seção estabeleceram um marco na his-
tória da saúde pública brasileira. o sus foi uma grande conquista, 
principalmente no que se refere ao resgate da cidadania. Desde 1988 
está implantado em todo o país e tem avançado na consolidação de 
seus programas e princípios. A adequação do processo de formação 
de recursos humanos para o trabalho em saúde tem sido fundamental 
para essa consolidação.

Em paralelo à reformulação do modelo de atenção à saúde, na dé-
cada de 1980, iniciam-se no Brasil e em outros países da América La-
tina projetos de integração docente-assistencial, conhecidos pela sigla 
ida, envolvidos em uma experiência pioneira. A partir de 1985, com 
apoio da Fundação Kellogg, esses projetos passam a se articular por 
meio de uma rede – a Rede ida.

Embora de pouco impacto no interior dos cursos de medicina, 
pois circunscritos aos departamentos de medicina preventiva, saúde 
pública ou pediatria, permitiram uma reflexão sobre seus acertos e 
erros, evoluindo para novas propostas. Entre essas, destaca-se o pro-
jeto uni – Uma nova iniciativa na Formação dos Profissionais de 
Saúde: União com a Comunidade –, também financiado pela Fun-
dação Kellogg e contando com grande apoio da organização Pan-
Americana da Saúde (opas). Esse projeto apresentava como objetivos: 
“a) contribuir para a reorientação da formação profissional ao nível 
dos cursos de graduação; b) fortalecer a construção de sistemas locais 
de saúde; c) promover o desenvolvimento comunitário em matéria de 
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saúde” (Almeida, 1999). no Brasil, foram indicadas seis escolas, de 
um total de 26 participantes. 

na década de 1990, os projetos ida e uni se mantiveram em ati-
vidade e se institucionalizaram, enquanto outros tiveram dificuldades 
em função do término dos financiamentos. Esse conjunto de expe-
riências, de forma articulada, manteve a realização de encontros e con-
gressos organizados pela Rede ida, buscando aprofundar as discussões 
e contextualizar o trabalho diante da nova realidade das políticas de 
saúde do país, sobretudo com a criação do sus e da legislação que 
garantia o controle social. ocorre uma implementação do processo 
de aproximação ensino-serviço-comunidade, e a rede, agregando esse 
conjunto de projetos e experiências, se estabelece como Rede Unida 
(Feuerwerker et al., [s.d.]), desempenhando importante papel nas dis-
cussões sobre educação nos cursos de graduação da área da saúde.

Em razão das evidências sobre a necessidade de mudanças na edu-
cação superior e das demandas específicas na área da saúde, no recorte 
do ensino médico, a World Federation of Medical Education (wfme) 
rea lizou em 1988 a Conferência Mundial de Educação Médica na 
cidade de Edimburgo. As cinco federações componentes da wfme 
– áfrica, Américas, Europa, oriente Médio e Pacífico ocidental – 
organizaram as respostas de seus setores sobre os 32 questionamentos 
diagnósticos que compuseram a base para a conferência. A discussão 
desses resultados gerou uma proposta de reorientação para o mode-
lo de formação médica, conhecida como Declaração de Edimburgo 
(The Edinburgh Declaration, 1988).

Para atender à convocação da wfme, a Federação Pan-Americana 
de Faculdades e Escolas de Medicina (Fepafem) decidiu dar anda-
mento ao projeto “Educação Médica nas Américas – ema”, já esboça-
do no xxvi Congresso Brasileiro de Educação Médica. A coordenação 
ficou a cargo da Associação Brasileira de Educação Mé dica (abem) e o 
patrocínio proveio da Fundação Kellogg, que paralelamente “apoiou 
outros estudos que permitiram melhor conhecimento da situação do 
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ensino de Enfermagem, odontologia e Administração dos Serviços 
de Saúde na América Latina” (Chaves & Rosa, 1990).

As análises produzidas na primeira fase resultaram na contribuição 
das Américas à Conferência Mundial de Edimburgo. na segunda fase 
delinearam-se os planos para correção dos problemas detectados: de-
sarticulação entre graduação, pós-graduação e educação conti nuada 
− em relação a esta última modalidade, era certo que crescera desor-
denadamente e convertera-se em objeto de consumo mercantilista; 
currículo hospitalocêntrico, segmentado entre ciências básicas e pro-
fissionalizantes, com excessiva subdivisão das grandes áreas em espe-
cialidades e subespecialidades médicas; valorização do diagnóstico e 
do tratamento das doenças, sem a devida ênfase à sua prevenção, à 
promoção da saúde e à atenção ao paciente.

Seguiram-se, na década de 1990, novos estudos e documentos so-
bre educação médica, como os produzidos pela opas e os resultantes da 
2a Conferência Mundial de Educação Médica (1993), da Conferência 
Andina sobre Educação Médica (1993) e do Encontro Continental de 
Educação Médica (1994), realizados respectivamente em Edimburgo, 
Cartagena e Punta del Leste (Almeida, 1999). 

no Brasil, nessa mesma década, o projeto desenvolvido pela Co-
missão interinstitucional nacional de Avaliação do Ensino Médico 
(Cinaem) e o programa uni contribuíram para introduzir amplas 
transformações nos currículos de cursos superiores ligados à saúde. 
A responsabilidade pela condução do primeiro e do segundo coube, 
respectivamente, à abem e à Fundação Kellogg, entidades que coorde-
naram e apoiaram o projeto ema (Chaves & Rosa, 1990).

Ciente da necessidade de implementação de reformas nos currícu-
los dos cursos de Medicina e reconhecendo a baixa institucionalização 
dos projetos ida, a abem – que já havia coordenado o projeto ema – 
procura consolidar alianças com associações médicas, educacionais e 
representativas de docentes e alunos, também críticas do modelo de 
formação vigente: Academia nacional de Medicina, Associação Mé-
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dica Brasileira (amb), Associação nacional dos Médicos Residentes 
(anmr), Conselho Federal de Medicina (cfm), Conselho nacional 
de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), Conselho Regional 
de Medicina do Estado do Rio de Janeiro (Cremerj), Conselho Re-
gional de Medicina do Estado de São Paulo (Cremesp), Conselho 
de Reitores das Universidades Brasileiras (Crub), Direção Executiva 
nacional dos Estudantes de Medicina (Denem), Federação nacional 
dos Médicos (Fenam) e Sindicato nacional dos Docentes das insti-
tuições de Ensino Superior (Andes). Todas essas entidades e a própria 
abem reúnem-se e decidem constituir a Cinaem, no entendimento 
de que a formação do médico não é de responsabilidade exclusiva da 
instituição superior, mas deve ser também partilhada com o Estado e 
a sociedade civil.

o passo inicial da Cinaem, em 1991, foi convidar os responsáveis 
por cursos de Medicina a participarem de um projeto multicêntrico 
com três fases: 1a) avaliação diagnóstica da situação vigente; 2a) reali-
zação de oficinas de trabalho com representantes das diferentes as-
sociações para propor estratégias de intervenção nos seguintes eixos: 
processo de formação, docência médica, gestão de cursos e respectiva 
avaliação; 3a) avaliação do aluno. 

Após a sistematização dos produtos das diferentes etapas, foi possí-
vel elaborar, em 2000, um relatório com a proposta de transformação 
do ensino médico (Piccini et al., 2000).

A Cinaem foi, ao mesmo tempo, um projeto científico liderado por 
pesquisadores e consultores conceituados e, principalmente, um movi-
mento social, uma pesquisa-ação. Professores, alunos, pós-graduandos 
e gestores profissionais procederam à análise dos resultados de cada 
fase e, no processo de construção coletiva, permutaram conhecimen-
tos, tornando-se agentes de transformação da educação médica.

Em 10 de dezembro de 1997, a Secretaria de Educação Superior 
(sesu) do mec, atendendo à lei federal no 9.131 e à Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação nacional, promulgadas respectivamente em 1995 
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(Brasil, 1995) e 1996, lança o edital no 4/97, no qual solicita que 
universidades, cursos, sociedades científicas, ordens e conselhos pro-
fissionais, de forma isolada ou conjunta, ofereçam contribuições para 
a elaboração das diretrizes nacionais dos cursos de graduação (Brasil, 
1997). Esse instrumento legal esclarecia que tais diretrizes tinham por 
objetivo “servir de referência para as instituições de Ensino Superior 
(ies) na organização de seus programas de formação, permitindo uma 
flexibilidade na construção dos currículos plenos e privilegiando a 
indicação de áreas do conhecimento a serem consideradas, ao invés 
de estabelecer disciplinas e cargas horárias definidas” e recomendava 
que as modernizações curriculares fossem orientadas pelos perfis pro-
fissionais demandados pela sociedade. 

Democrático e inovador, o edital solicitava, ainda, que as sugestões 
fossem organizadas nos seguintes tópicos: perfil desejado do forman-
do; competências e habilidades correspondentes; conteúdos curricula-
res básicos e profissionais, essenciais ao desenvolvimento das mesmas 
competências e habilidades; estruturação modular dos currículos; e 
adoção de metodologias de avaliação abrangentes.

A Rede Unida reconheceu e apoiou a forma democrática com que 
o mec e o Conselho nacional de Educação encaminharam o pros-
pecto das diretrizes curriculares, propiciando a ampla participação da 
sociedade. nesse sentido, a Rede estimulara seus associados a debate-
rem a questão, apresentando as respectivas contribuições. A partir de 
um trabalho de sistematização, produziu o documento “Contribui-
ção para as novas Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação 
da área da Saúde”, publicado na Revista Olho Mágico (1998) e enca-
minhado à sesu/mec. Paralelamente às diretrizes específicas, o texto 
formulava as competências comuns aos profissionais da saúde.

A proposta elaborada pela Cinaem incluía as competências pro-
fissionais desejadas e apontava o caminho que a escola deveria trilhar 
no processo de formação dos futuros médicos, sustentado por um 
novo perfil docente e um moderno sistema de gestão de cursos e 
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avaliação. Para essa entidade, o ensino da prática médica tinha como 
base o processo saúde-doença e as necessidades tanto individuais e 
coletivas referidas pelo usuá rio quanto aquelas identificadas pelos 
profissionais de saúde.

o colegiado de diretores de escolas médicas da abem, de posse do 
documento da Cinaem, ampliou-o na relação das competências pro-
fissionais; na pormenorização dos conteúdos essenciais, não expressos 
obrigatoriamente em disciplinas isoladas, mas relacionados com todo 
o processo saúde-doença do cidadão, da família e da comunidade, e 
também incorporados à realidade epidemiológica, proporcionando a 
integralidade das ações do cuidar em Medicina; e na estrutura curri-
cular, que deveria propiciar a interação ativa do aluno com usuários e 
profissionais de saúde desde o início do curso. Desse modo, possibili-
tar-se-ia ao aluno lidar com problemas reais, assumir responsabilida-
des crescentes como agente prestador de cuidados e atenção, compa-
tíveis com seu grau de autonomia – que se consolidaria na graduação, 
com o internato –, e também vincular a formação médico-acadêmica 
às necessidades sociais da saúde.

o documento final da Comissão de Especialistas da sesu mostrou 
várias incoerências em relação ao edital no 4/97, não tendo contem-
plado devidamente as três propostas anteriores, que eram comple-
mentares sob alguns aspectos − mas não antagônicas − e incorpora-
vam posturas modernas.

A diretoria da abem, articulada com a Rede Unida, a Secretaria de 
Políticas do Ministério da Saúde – na época, claramente interessada 
na questão da formação de recursos humanos para o sus – e a opas, 
negociou com a Diretoria de Políticas da sesu/mec um prazo adicio-
nal para a apresentação de uma proposta única.

A compatibilização entre os conteúdos foi realizada durante uma 
oficina que reuniu a abem, a Cinaem e a Rede Unida com represen-
tantes da Comissão de Especialistas; o texto final foi encaminhado 
no dia 2 de outubro de 2000 à sesu, que o reencaminhou à Câmara 
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de Ensino Superior (ces), do Conselho nacional de Educação. Com 
pequenas alterações, dele se originou o parecer no 1.133/01, aprovado 
no plenário do Conselho nacional de Educação e posteriormente pu-
blicado no Diá rio Oficial da União em 3 de outubro de 2001.

A transformação do ensino médico, até então estimulada por 
movimentos da sociedade civil, passou a ser uma obrigação legal. 
obrigação de alcançar a formação generalista, humanista, crítica e 
reflexiva do profissional médico, desenvolvendo-se, entre outras, as 
seguintes competências:

a.  Promover a saúde integral do ser humano e atuar, de acordo com 
princípios éticos, no processo saúde-doença, com medidas de 
prevenção, recuperação e reabilitação da saúde, na perspectiva da 
integralidade da assistência, demonstrando senso de responsabili-
dade social e compromisso com a cidadania.

b.  Atuar nos diferentes níveis de atendimento à saúde, com ênfase 
no primário e no secundário; diagnosticar e tratar corretamente 
as principais doenças do ser humano em todas as fases do ciclo 
bioló gico, tendo como critérios sua prevalência e potencial mór-
bido, bem como a eficácia da ação médica.

c.  Reconhecer suas limitações e encaminhar, de modo apropriado, 
pacientes portadores de problemas que fujam ao alcance de sua 
formação geral.

d.  otimizar o uso dos recursos propedêuticos, valorizando o método 
clínico em todos os seus aspectos.

e.  Exercer a Medicina utilizando procedimentos diagnósticos e tera-
pêuticos com base em evidências científicas.

f.  Utilizar adequadamente recursos semiológicos e terapêuticos, va-
lidados cientificamente, que sejam contemporâneos e hierarqui-
zados, para a atenção integral à saúde.

g.  Reconhecer a saúde como direito e atuar de forma a garantir a in-
tegralidade da assistência, entendida como o conjunto articulado 
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e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais 
e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de comple-
xidade do sistema.

Paralelamente aos desafios já mencionados no início deste texto, te-
mos agora posto o desafio de formar um profissional imbuído de uma 
prática ampliada com atuação “orientada por uma visão mais integra-
da, intersetorial, visando ampliar a estratégia de promoção, e pautada 
pela perspectiva da responsabilidade sanitária como elemento nortea-
dor das práticas em saúde” (oliveira & Koifman, 2004). De imediato, 
podemos dizer que cumpre saber ensinar, auxiliar e orientar a cons-
trução de competências profissionais como as anteriormente referidas; 
para desenvolvê-las precisamos promover a integração do processo de 
ensino com o de produção de saúde em todos os níveis de atenção.

isto significa deslocar de cima para baixo o atual modelo de forma-
ção médica, reproduzindo-se a afirmação de Donald Shön, ao referir-
se à relação entre prática competente e prática profissional. Para esse 
autor, a prática competente – na concepção atual – é mais que a práti-
ca profissional advinda exclusivamente do conhecimento sistemático, 
de preferência científico, tendo perdido o referencial artístico, pelo 
qual se aprende fazendo (Schön, 2000). 

o Comitê de Revisão de Qualidade Educacional da Austrália, cita-
do por Santana e colaboradores (Santana et al., [s.d.]), define compe-
tência como a “capacidade de aplicar adequadamente conhecimento e 
habilidades para alcançar um determinado resultado em um contexto 
concreto”. Existem inúmeras outras definições, mais complexas, mas 
o importante é reconhecer que “ser competente para” exige mais que 
“saber sobre”: ser competente é saber sobre (domínio cognitivo), sa-
ber fazer (domínio psicomotor) e saber ser (domínio afetivo). o ensi-
no de competências compreende a utilização de metodologias ativas 
de aprendizagem, orientadas para a autonomia, e o estabelecimento 
de uma relação de organicidade com o contexto da sociedade a que se 
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aplica, conforme as proposições de Paulo Freire e outros educadores. 
Requer também o concurso de múltiplos saberes – saberes das disci-
plinas acadêmicas, saberes dos profissionais de serviço e saberes do 
indivíduo e da comunidade. nesse processo de ensino-aprendizagem, 
mestre e aluno aprendem e produzem conhecimento novo.

A introdução isolada de alguns dos componentes desse conjun-
to, tais como a prática extramuros, as metodologias ativas de ensino-
aprendizagem, a interdisciplinaridade e a produção de conhecimento, 
correlaciona-se com inovações no ensino médico; a vigência do conjun-
to significa construir competências, significa mudança paradigmática.

Várias escolas médicas têm-se mobilizado na direção da transfor-
mação. Predominam, ainda, as inovações mais voltadas para as novas 
metodologias e menos para a articulação com os serviços, como mos-
tram os recentes resultados do projeto “Avaliação das Tendências de 
Mudanças das Escolas Médicas Brasileiras”, conduzido pela Comissão 
de Avaliação das Escolas Médicas (caem), da Associação Brasileira de 
Educação Médica (abem, [s.d.]), e dos projetos contemplados pelo 
Programa nacional de Reorientação da Formação Profissional em 
Saúde – Pró-Saúde (Brasil, 2005).

A consolidação das dcn pressupõe que a escola médica avance na 
reorientação do processo de formação, integrando-se aos serviços de 
saúde, com o objetivo de formar profissionais aptos a responder às 
necessidades da população brasileira e à operacionalização do sus. 
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