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RESUMO 

 

BROCK, Ieda Maria. Professores do curso de Medicina: os saberes e o exercício da 

docência.  Dissertação (Mestrado em Educação: Psicologia da Educação). Programa de 

Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação. Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo, 2015. 

 

Este trabalho busca compreender o processo de constituição do professor que atua nos cursos 

de Medicina em seu trabalho como docente. Tomando como preocupação as dificuldades e as 

resistências às mudanças na Educação Médica, a pesquisa traz uma discussão sobre o ensino 

e, de forma mais específica, sobre os saberes pedagógicos necessários para o exercício da 

docência nesses cursos. Foram sujeitos da pesquisa três professores do curso de medicina e 

que atuam em Instituições do Ensino Superior privadas, sendo que duas estão localizadas na 

cidade de São Paulo e uma no interior do Estado. Os objetivos que permearam o contexto da 

pesquisa foram: analisar o significado que o professor de Medicina atribui ao exercício da 

docência e à construção dos saberes docentes; identificar a percepção dos professores sobre a 

existência dos saberes específicos do exercício da docência e identificar as influências que 

emergem para a construção desses saberes. O trabalho foi construído a partir de uma 

discussão sobre a formação do professor no ensino superior e então delineado para a formação 

do professor do ensino superior na área da Medicina. Como referencial teórico-metodológico, 

no campo dos saberes foram utilizadas as contribuições de Tardif et al (1991) e Tardif (2000) 

e no campo da Medicina e da formação dos seus professores, o estudo se apoiou em 

Marcondes e Gonçalves (1998) e Silva e Batista (2001). Os resultados revelaram que estes 

professores percebem a ausência de formação pedagógica e que, no processo de ensinar, 

foram se identificando com a docência e se constituindo, também, como profissionais do 

ensino. Indicaram, ainda, a necessidade de atualização constante não só de conteúdos 

científicos, mas também de conteúdos pedagógicos e, consequentemente, de uma maior 

aproximação com os núcleos pedagógicos das instituições de Ensino Superior.  

 

Palavras-chave: Educação, professor de Medicina, docência e saberes. 

. 



ABSTRACT 

 

This dissertation seeks to understand the teacher's constitution process that acts the medical 

courses in the work as a professor. Taking as concern the difficulties and resistance to change 

in the Medical Education, the research brings a discussion about education and more 

specifically, about the pedagogical knowledge necessary for the exercise of teaching these 

courses. The subjects of research were three professors of medicine courses who work in 

private Higher Education Institutions, two of them are located in São Paulo City and one of 

them in the state of São Paulo. The goals that permeated the context of the research were: 

analyze the meaning that the Professor of Medicine assigns to carry out teaching and 

construction of teaching knowledge; identify the teachers’ perception about the existence of 

specific knowledge of the teaching exercise and identify the influences that emerge for the 

construction of this knowledge. The work was constructed from a discussion of teacher 

education in higher education and then designed for training of the higher education teachers 

in the medicine area. The theoretical and methodological framework in the field of knowledge 

were used contributions from Tardif et al (1991) and Tardif (2000) and in medicine field and 

training of their teachers, the study used as reference Marcondes and Gonçalves (1998) and 

Silva and Batista (2001). The results revealed that these professors recognize the lack of 

pedagogical education and, in the process of teaching, were identifying with the instruction 

and constituting themselves, as teaching professionals. Also indicated the need of constantly 

update not only of scientific content, but also of educational content and, consequently, a 

further approximation educational centers of Higher Education institutions. 

 

 

Key words: education; medical school professor; teaching and knowledge. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nasci em uma cidade do interior do Rio Grande do Sul chamada Camaquã. Cresci em 

um ambiente rodeado por professores, sendo muitos deles da minha família, inclusive a minha 

mãe que era professora no interior. Desde pequena estive inserida no contexto da escola, pois 

acompanhava minha mãe e minhas tias na preparação das aulas e nas reuniões de escola. 

Orgulho-me disso, pois até hoje o professor é reconhecido pelo seu trabalho e a sua influência 

é também presente na vida das famílias das crianças que frequentam a escola. 

Na minha adolescência fui para o internato, um colégio de freiras em outra cidade do 

Sul e aos 14 anos ingressei no curso de Magistério, antigo curso Normal. Considero que tive 

uma boa formação nos quatro anos cursados e guardo em minha memória as lembranças dos 

excelentes professores que tive, bem como dos estágios que realizei. Acredito que fui 

influenciada por minha família para o exercício da profissão docente, mas a maior 

contribuição veio da escola, do magistério e em função do trabalho realizado com as freiras 

(no internato) e de minha iniciação como professora. Durante os anos de magistério, além da 

realização dos estágios, tive oportunidade de trabalhar na própria escola, de participar das 

reuniões pedagógicas, de auxiliar professores de Educação Infantil e de trabalhar com 

comunidades e com grupos de jovens da igreja. 

Conclui o curso e pensava em fazer Pedagogia, porém recebi forte influência de uma 

professora, que me inspirou a buscar um curso superior na área da Psicologia, curso que 

realizei em São Paulo (SP). Durante os três primeiros anos da graduação em Psicologia, atuei 

como professora em diferentes escolas e em várias disciplinas, com contrato de professora 

eventual. No quarto ano, busquei um estágio na área de Recursos Humanos em uma 

organização multinacional e foi o meu primeiro contato com atividades da área Psicologia. 

Comecei a trabalhar com treinamento e desenvolvimento de pessoas e uma das competências 

exigidas para atuar nesse trabalho era a formação/experiência no Magistério, considerando 

que o trabalho de estágio exigia a criação e a condução de dinâmicas em sala de aula para os 

treinamentos. Sem dúvida, essa experiência no magistério foi um diferencial para minha 

primeira oportunidade profissional na área da Psicologia. 

Ao concluir minha formação em Psicologia, continuei atuando no trabalho 

organizacional e, graças ao convite de uma amiga para uma sociedade em consultório, assumi 

o atendimento clínico, experiência profissional que me deixou muito realizada. Essas duas 
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atividades – o atendimento clínico e o trabalho na organização – foram exercidas 

simultaneamente durante alguns anos. Porém, em uma determinada fase profissional, precisei 

fazer uma difícil escolha, optar pela atuação em apenas uma das atividades e resolvi me 

dedicar, exclusivamente, à área organizacional.  

Na atuação com o treinamento e o desenvolvimento de pessoas, busquei diferentes 

especializações, mas o sentimento era de que faltava algo para que eu pudesse compreender, 

por meio de um conhecimento mais elaborado e efetivo, os profissionais com os quais eu 

desenvolveria o meu trabalho. Era o sentimento de que algo inacabado persistia e isso passou 

me trouxe uma perspectiva de busca.  

Posso dizer que minha trajetória profissional tem alicerce em uma dimensão que busca 

aprofundar os conhecimentos, as metodologias e os pensamentos relacionados à atuação 

profissional e que me desafiam na formação e no desenvolvimento das pessoas que levam o 

conhecimento de produtos farmacêuticos à classe médica. Frente a esses desafios, busquei 

conhecer melhor os processos educacionais relacionados à Medicina e isso passou a se 

constituir no meu foco de preocupação.  

O envolvimento com os profissionais da área médica e as reflexões realizadas nas 

disciplinas do mestrado em Educação: Psicologia da Educação fortaleceram minha 

curiosidade e desejo em buscar um aprofundamento sobre a atuação do profissional da 

Medicina e as suas formas de ensinar. No decorrer de dois anos de mestrado, iniciado em 

2013, muitas dúvidas e questionamentos surgiram acerca da escolha de um objeto de pesquisa 

que me proporcionasse reflexões e ampliação de conhecimentos sobre a Educação e a 

formação do profissional da Medicina para o exercício da docência.  

Depois de longas conversas e reflexões com minha orientadora, um foco de 

investigação foi emergindo e o objeto de pesquisa se personificou neste profissional que atua 

no exercício da docência na área da Medicina. Passamos, então, a considerar o contexto em 

que os médicos, ou ainda os não médicos
1
, atuam como docentes para formar médicos, os 

saberes docentes e o exercício da docência.  

Conhecer a relação destes profissionais com o ensino e conhecer o contexto de atuação 

profissional do professor de Medicina, responsável pela formação de futuros médicos, implica 

em questionar como se prepara o professor e de quais saberes docentes ele se vale para o 

                                                             
1 É importante esclarecer que usamos a denominação ‘não médicos’ para os professores dos cursos de Medicina 

que têm sua formação em outras áreas/profissões da Saúde e que atuam como professores em cursos de 

Medicina. 



8 
 

exercício da docência, além de conhecer as condições encontradas para o desenvolvimento do 

seu trabalho docente. 

Para o desenvolvimento deste estudo, fez-se necessário, inicialmente, realizar um 

levantamento de pesquisas acadêmicas, mestrado e doutorado, com a finalidade de identificar 

estudos acadêmicos que se aproximassem do tema escolhido para investigação. A primeira 

busca foi realizada no Banco de Dados da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES) e no site da Scientific Electronic Library Online (Scielo). Algumas 

palavras-chave foram utilizadas para facilitar a busca: Educação na Medicina, Formação do 

Professor de Medicina, o Professor de Medicina, O Médico e a Docência, Docência na 

Medicina e o Ensino Médico.  

A partir dos trabalhos localizados, foram selecionados cinco trabalhos, conforme 

apresentamos a seguir: 

 

Quadro 01: Estudos Correlatos 

N° Descrição/Título Autor Ano IES/Estado 

1 
Tese: “Professor de Medicina – diálogos sobre 

sua formação docente” 
Sylvia Helena Batista 1997 PUC – SP 

2 

Dissertação: “De Médico especialista a 

professor de Medicina: a construção dos 

Saberes Docentes” 

Marcia Rodrigues 

Garcia Tamosauskas 
2003 

Universidade 

Metodista – SP 

3 

Tese: “A formação e as práticas educativas dos 

professores de Medicina: uma abordagem 

Etnográfica” 

Nilce Maria da Silva 

Campos Costa 
2005 PUC – SP 

4 

Tese: “(Trans) Formação da educação médica: é 

possível mudar o perfil do egresso com base em 

modificações no método de ensino-

aprendizagem? ” 

Andréia Patrícia Gomes 2011 

Fundação 

Oswaldo Cruz – 

RJ 

5 

Dissertação: “Médico: ser ou não ser professor 

– Implicações para a conduta médica e a 

profissionalidade docente” 

Roque Antonio Forest 2012 UNIVALI – SC 

Fonte: Elaborado pela própria autora.  

Podemos constatar, por meio do levantamento realizado, que muitas pesquisas são 

voltadas, de uma forma geral, para o estudo da formação de professores para a 

Educação/Escola Básica e para o Ensino Superior. E que, ainda, poucos são os estudos que 

possuem proximidade com o tema proposto nesta pesquisa. A seguir, apresentamos uma breve 

descrição das cinco pesquisas selecionadas. 

http://www.scielo.org/
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A primeira pesquisa que apresentamos foi realizada por Batista (1997), intitulada de 

Professor de Medicina - diálogos sobre sua formação docente, propondo caracterizar e 

problematizar as práticas pedagógicas que são desenvolvidas nas disciplinas de pedagogia 

médica e didática especial, além de analisar as concepções que têm orientado os docentes em 

suas práticas. Esse trabalho contribui para o desenvolvimento de uma análise mais criteriosa, 

do ponto de vista das práticas pedagógicas exercida pelos docentes da Medicina, bem como 

dos saberes de que os professores se valem para o exercício da docência nos cursos de 

Medicina. 

Outra pesquisa importante neste estudo é a pesquisa De Médico especialista a 

professor de Medicina: a construção dos Saberes Docentes, de autoria de Tamosauskas 

(2003) que se propôs a discutir a formação do professor de Medicina pela articulação dos 

saberes com a atividade docente. A autora apresentou como objetivo principal: “analisar a 

construção dos saberes docentes do professor de medicina, em início de carreira docente no 

curso de graduação em Medicina da Faculdade de Medicina do ABC (FMABC)”. 

(TAMOSAUSKAS, 2003, p.18) 

O estudo foi delineado a partir de uma discussão a respeito do professor do Ensino 

Superior e das atividades realizadas por esse professor e se baseou em três eixos: ensino, 

pesquisa e extensão. Em relação à entrada do profissional médico na docência, a autora afirma 

que é baseada no conhecimento que possui em sua área de atuação, a Medicina. Para o 

desenvolvimento do estudo, a pesquisadora entrevistou cinco professores de Medicina, em 

início de carreira docente.  

Os resultados propostos pela autora revelaram que os professores percebem a existência 

de outros conhecimentos e saberes docentes, além da atualização constante em sua área de 

atuação; e que percebem, ainda, a necessidade dos conhecimentos disciplinares desde a 

preparação das primeiras aulas. Bem como identificam, com facilidade, os fatos e as pessoas 

que se consolidam como influência para construção da sua identidade docente. Assim, a 

pesquisa de Tamosauskas (2003) se aproxima deste estudo por considerar que os professores 

acreditam na formação para a docência como uma necessidade de educação continuada, e que 

essa formação acontece também no exercício da prática, quando os saberes disciplinares se 

articulam com os demais saberes docentes. 

Outro estudo relevante é a pesquisa de Costa (2005) sobre A formação e as práticas 

educativas dos professores de Medicina: uma abordagem Etnográfica. O estudo foi 

desenvolvido com o objetivo de estudar o processo de formação docente e as práticas 
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educativas utilizadas por professores de Medicina. A autora optou por realizar uma pesquisa 

qualitativa com abordagem etnográfica, entrevistando 13 sujeitos de pesquisa, por meio de 

entrevistas com perguntas abertas, fechadas e semiestruturadas, enfatizando pontos como: a 

trajetória docente, as influências sobre a atuação docente, as facilidades e as dificuldades 

enfrentadas na carreira docente, as práticas pedagógicas e a satisfação com a docência. 

Além disso, a pesquisadora realizou observação direta em sala de aula, com o registro 

sistemático das práticas pedagógicas e a descrição detalhada das estratégias de ensino 

adotadas pelos professores. Da análise dos dados emergiram: as dimensões pessoal e 

profissional dos professores, a identificação dos saberes docentes, os limites presentes na 

prática pedagógica e os dilemas com os quais convivem em seu cotidiano docente. O estudo 

de Costa (2005) propiciou reflexões sobre o saber produzido pelos professores, a prática 

docente em saúde, bem como a reflexão sobre a possibilidade de um projeto de 

formação/desenvolvimento permanente para os professores da área da Medicina, em 

particular, e da área da Saúde de um modo geral.  

O trabalho de Costa (2005) contribuiu para uma ampliação dos conceitos apresentados 

nesta dissertação, considerando as mudanças metodológicas e pedagógicas que são discutidas 

na formação de Medicina, que implicam em como o professor de Medicina se prepara para o 

ensino e de quais saberes se vale para o exercício da docência.  

A pesquisa de Gomes (2011), intitulada de (Trans) Formação da educação médica: é 

possível mudar o perfil do egresso com base em modificações no método de ensino-

aprendizagem?, teve como objetivo : “estabelecer discussão crítica acerca da utilização das 

metodologias ativas de ensino-aprendizagem, focalizando a aprendizagem baseada em 

problemas [...]”. (p. 19) Trata-se se uma tese de doutorado, constituída por cinco artigos que 

abordam as transformações da educação médica e discutem a possibilidade de mudança do 

perfil do egresso, com base em modificações exclusivas nos métodos de ensino-

aprendizagem. O estudo foi desenvolvido como uma investigação teórica das mudanças na 

educação médica e com foco na inserção de mudanças pedagógicas. Contexto, este, que se 

aproxima das minhas buscas no sentido do entendimento da atuação profissional do professor 

de Medicina, contribuindo para uma reflexão sobre sua didática em sala de aula. 

Um último estudo, o mais recente em nossa seleção, foi realizado por Forest (2012) com 

o objetivo de analisar as possíveis implicações da atividade docente de médicos no curso de 

Medicina e as representações que essa atividade desempenhou na conduta profissional dos 

médicos. Na pesquisa Implicações para a Conduta Médica e a Profissionalidade docente, 
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os sujeitos selecionados eram professores médicos de cursos de Medicina, sendo esses 

profissionais com mais de 10 anos de experiência na Medicina antes de iniciarem suas 

atividades como docentes e, também, que já exerciam a docência por mais de dez anos.  

Diante das pesquisas apresentadas, podemos afirmar que os cinco estudos 

correlacionados se aproximam do estudo proposto por contribuírem, diretamente, para uma 

reflexão sobre a formação e a atuação do professor de Medicina, contextos estes aprofundados 

nos próximos capítulos. E, com base nas leituras realizadas, bem como nas conversas com 

alguns médicos, constatamos que muitos profissionais exercem a profissão docente a partir de 

diferentes histórias, em diferentes cenários e instituições, e que esse professor de Medicina 

chega à docência sem ter sido preparado para ela. Também foi possível constatar que no 

início das suas atividades, especificamente na função de professor, não lhe é exigida uma 

formação direcionada para o magistério. Sabe-se que, de forma geral, o bom desempenho 

profissional como médico e especialista torna-se a condição que permite assumir atividades 

de professor.  

Para os autores Batista e Silva (2001), tanto o curso de graduação como o de 

especialização do profissional médico, ambos oferecidos em período integral e com grande 

carga horária, não têm por objetivo prepará-lo para o exercício da docência. Essa ausência de 

conhecimentos para atuar como docente foi destacada pela Comissão Interinstitucional de 

Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), que trabalhou durante a década de 1990 no Projeto, 

desenvolvido em diferentes fases, sendo na segunda fase que se confirmou a inadequação do 

processo de formação do médico em relação ao: graduado, corpo docente e modelo 

pedagógico dos cursos de graduação. 

Ainda hoje, busca-se realizar um processo mais adequado de formação nos cursos na 

Medicina em função, também, da preocupação com a formação dos seus professores e em 

razão do aumento significativo do número de faculdades de Medicina. A publicação
2
 feita 

pelo Conselho Federal de Medicina (CFM), em março de 2014, reforça essa preocupação com 

o ensino na Medicina, conforme trecho da reportagem: 

 

Do início dos anos 2000 até 2014, a quantidade de faculdades de Medicina 

no país dobrou. Atualmente, o país possui 216 escolas, número superior à 
China (150) e Estados Unidos (149), países com população maior que a 

brasileira. No Brasil, esse crescimento se deve às faculdades particulares, 

                                                             
2Reportagem acessada em 17/02/2015. 

http://portal.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=24570%3Abrasil-multiplica-numero-

de-escolas-medicas-e-a-qualidade-no-atendimento-e-ameacada&catid=3%3Aportal&Itemid=1 
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que já são 60% do total. A cada ano, são formados no Brasil, mais de 19 mil 

médicos. Na Paraíba, o número dessas faculdades é superior a outros Estados 

com maior população. São sete escolas de Medicina, sendo três federais e 
quatro particulares. (CFM, 2014) 

 

Ainda de acordo com a reportagem, a preocupação se deve, não somente ao número de 

instituições implantadas, mas principalmente à qualidade do ensino ministrado, já que o corpo 

docente não foi devidamente preparado. Além disso, muitas instituições de ensino não contam 

com hospital escola para o desenvolvimento da prática médica. Renato Graça, presidente do 

Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro (CREMERJ), em reportagem
3
 publicada 

no site do CFM, registrou apreensão com tal situação no debate que avaliou o Ensino Médico, 

durante a realização do I Encontro Nacional dos Conselhos de Medicina, em 2014. A autora 

explica que: “Infelizmente, o que temos visto são faculdades desqualificadas, com corpo 

docente despreparado, algumas não possuem nem hospital escola. Isso resulta em médicos 

mal formados, o que compromete a qualidade do atendimento”. (p.1) 

Ainda na mesma reportagem sobre o número de escolas médicas e a ameaça que isso 

representa na qualidade no atendimento, o médico Bráulio Luna Filho, membro do Conselho 

Regional de Medicina de São Paulo (Cremesp) e também coordenador do Exame Nacional de 

Medicina, propõe uma reflexão sobre os dados da avaliação obrigatória no Estado e menciona 

que, no último exame, em 2013, 60% dos médicos recém-formados foram reprovados na 

avaliação. Se a análise se restringir apenas às faculdades particulares de São Paulo, os 

reprovados chegam a 71%.  Para ele: “O indivíduo mal treinado vai ser mau médico por toda 

a vida. É a saúde da população que está em risco e não podemos ser omissos. Infelizmente, 

quem pode pagar a mensalidade de uma faculdade de Medicina vira médico. Isso não é justo”.  

O autor alerta, ainda, para a diminuição significativa do número de aprovados nessa 

avaliação, considerando que o exame não é difícil e que avalia apenas aquilo que se espera de 

um médico recém-formado. Em relação aos dados concretos e atuais, Bráulio Luna Filho 

reforça que: “O Governo Federal se omite nessas questões, permitindo a abertura 

indiscriminada de escolas de Medicina e não fiscalizando o seu exercício. Mas nós, médicos, 

temos que zelar pela nossa profissão e a qualidade do ensino”. O médico acrescenta que, 

apesar da experiência conduzida em São Paulo, os Conselhos Regionais de Medicina (CRM) 

                                                             
3Reportagem acessada em 17/02/2015.  

http://www.crmpb.cfm.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=22536:brasil-dobra-o-numero-

de-escolas-medicas-e-qualidade-no-atendimento-e-ameacada&catid=3 
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e o CFM não fecharam um consenso acerca da melhor forma de avaliar os egressos das 

escolas de Medicina.  

Também na função de presidente do Conselho Regional de Medicina da Paraíba, João 

Medeiros menciona que além da proposta do exame de fim de curso, conforme defendido pelo 

Cremesp, há outras formas de prever a realização de testes de progresso, ao longo do processo 

de formação dos futuros médicos, ou seja, durante o curso de Medicina. O autor considera que 

a aplicação de provas no segundo, quarto e sexto anos permitiria conhecer a qualidade da 

formação desses estudantes e consequentemente, a qualidade do aparelho formador 

(instalações, corpo docente, conteúdo programático, etc.). Segundo Renato Graça esse modelo 

teria condições de oferecer melhores resultados. 

Vale ressaltar que o tema se encontra em análise junto às entidades, mas há consenso 

com respeito à necessidade da implementação de medidas que permitam esse monitoramento 

da formação dos egressos. João Medeiros reforça a necessidade de avaliação dos cursos e sua 

preocupação com o mercantilismo que tem marcado a abertura indiscriminada de novas 

faculdades. “Temos que avaliar os alunos e as instituições de ensino médico do nosso país. 

Essa tem sido uma preocupação constante das entidades médicas. Temos que mudar essa base 

mercantilista de grande parte das faculdades de Medicina”, explica o presidente do CRM da 

Paraíba. 

Os dados do CFM podem ser considerados importantes, pois nos ajudam a conhecer a 

problemática vivenciada nas escolas de Medicina. Percebe-se que essas preocupações acima 

destacadas pelos profissionais da área e que atuam nos Conselhos Nacionais ou Regionais de 

Medicina têm sido objeto de análise de pesquisadores que se preocupam mais diretamente 

com a questão da docência na área médica. Batista e Silva (2001), pesquisadores da prática de 

ensino e da didática na área médica, indicam o desprestígio do ensino e a valorização maior 

para a pesquisa: 

 

O ensino de graduação no Brasil vive atualmente, uma situação de 

desprestígio, evidenciada pela desvalorização do ensino em relação à 

pesquisa. O desvio dos docentes mais eficientes e titulados para as atividades 

da Pós-Graduação faz com que as atividades da Graduação sejam, 
prioritariamente, atribuídas a professores iniciantes e menos titulados. 

(BATISTA; SILVA, 2001, p. 47) 

 

Algumas iniciativas têm contribuído para impulsionar mudanças no ensino médico 

brasileiro, como as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) que demonstram preocupação 
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com a consolidação de mudanças nas ações e na formação de Recursos Humanos em saúde. 

Outras iniciativas estão representadas pelo Programa de Incentivo às Mudanças Curriculares 

nos Cursos de Medicina (Promed) e pelo Programa Nacional de Reorientação da Formação 

Profissional em Saúde (Pró-Saúde).  

Segundo Costa (2005), a prática pedagógica é considerada o domínio específico da 

profissão docente, o que define a identidade profissional do professor, pois reflete a 

concepção do professor sobre as funções profissionais e o modo como devem ser 

desempenhadas. Apesar das propostas de transformação nos currículos e no ensino, as 

mudanças na educação médica têm esbarrado em dificuldades. A prática docente em 

Medicina tem-se mostrado resistente a modificações, visto que os professores continuam a 

ensinar como aprenderam na sua trajetória escolar e resistem a novas metodologias de ensino-

aprendizagem. 

Dos 51 Congressos Brasileiros de Educação Médica, realizados nos últimos 10 anos, 

percebe-se que tem aumentado o número dos trabalhos e a preocupação com esses estudos 

sobre o preparo pedagógico do professor de Medicina. As temáticas relacionadas à formação 

de professores de Medicina têm sido constantemente privilegiadas nas atividades 

desenvolvidas durante esses eventos, principalmente em relação às atribuições e à construção 

de um perfil para o professor que atenda às novas exigências do ensino médico. 

Temas voltados para questões mais específicas da Educação e do Ensino têm sido mais 

constantes nos congressos nos últimos anos e pode-se constatar isso em temáticas específicas 

de alguns eventos, como: “Abrindo espaços para a transformação da educação médica no 

Brasil
4
”; “Educação Médica, compromisso de quem?”; “Avaliações no ensino médico”; 

“Mudanças na educação médica”; e, “Desafios na educação médica”. É interessante 

mencionar que o papel do pedagógico também foi contemplado nos congressos, reforçando e 

evidenciando a preocupação com a Educação na Medicina. 

 

1.1 Contextualização da problemática da pesquisa 

 

Após evidenciar a problematização que se direciona para uma necessidade de maior 

inserção e reflexão sobre o contexto pedagógico dos professores que atuam nos cursos de 

                                                             
4 Síntese do quadro publicado, em 2013, pela Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM). 
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Medicina, emergem questões que se configuram como eixo norteador desta pesquisa: Como o 

professor do curso de Medicina se constitui professor? De que saberes este docente se vale 

para o exercício da docência?  

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

- Discutir o processo de constituição dos professores do curso de Medicina por meio do 

contexto dos saberes docentes.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

- Identificar a percepção dos professores do curso de Medicina sobre a existência de saberes 

específicos da docência; 

- Compreender a constituição dos saberes necessários para o exercício do ensino no curso de 

Medicina; 

- Analisar os contextos que foram decisivos para a sua atuação como docente; 

- Estudar a sua entrada na docência e as influências recebidas para o exercício do ensino. 

 

Com o intuito de maior esclarecimento, apresenta-se o modo como este trabalho está 

estruturado: Introdução, problematização do objeto de estudo e objetivos da pesquisa, 

seguidos dos tópicos: a formação do professor do Ensino Superior e a formação do professor 

de Medicina na visão de importantes autores que se referem aos Saberes Docentes e aos 

Ciclos de Vida Profissional dos Professores. Bem como, na visão de autores que contribuíram 

para uma reflexão sobre os saberes docentes necessários ao ensino do professor de cursos de 

Medicina. Após a abordagem teórica e dos estudos correlatos, são abordados os 

procedimentos metodológicos e a apresentação dos três docentes participantes da pesquisa, 

bem como a análise dos dados. E, por último, as considerações finais acerca dos achados e 

dos apontamentos sobre o que foi evidenciado com a realização desta pesquisa. 
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2. A FORMAÇÃO DO PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR E A FORMAÇÃO DO 

PROFESSOR DE CURSOS DE MEDICINA 

 

Entender o contexto de formação do professor do ensino superior é relevante nessa 

investigação, no sentido de oferecer condições para compreender como tem se constituído o 

ensino no curso de Medicina e como o profissional médico, que atua nesses cursos, se 

aproxima das questões pedagógicas. Algumas questões levantadas por autores que pesquisam 

sobre a formação de professores do ensino superior contribuem para uma análise em relação à 

formação do professor do curso Medicina.  

Dentre esses autores, destacamos algumas questões propostas por Almeida (2012, p.62), 

tais como: “Como é formado o professor do ensino superior? Sua preparação dá conta das 

múltiplas dimensões implicadas na sua atuação? Como as atividades de produção de 

conhecimento científico, e também as atividades de ensino, contribuem para sua formação?”. 

A autora reforça que essas questões têm sido consideradas em vários países, tanto no que diz 

respeito à pesquisa sobre os processos de formação como às pesquisas relacionadas às 

formulações das políticas de ensino superior no que se refere ao ensino e à pesquisa, que são 

exigências que caracterizam o exercício da profissão.  

Zabalza (2004) enfatiza que ao se realizar ações de ensino é necessário que haja 

conhecimentos específicos, os quais precisam ser desenvolvidos cuidadosa e 

intencionalmente, o que envolve tratar a docência com atenção especial em relação às demais 

ações, igualmente implicadas na ação do professor universitário no âmbito da pesquisa e da 

administração. O autor destaca que é necessária a atenção aos processos formativos que 

mobilizam os saberes das teorias educacionais requeridos para compreensão da prática 

docente, capazes de desenvolver os conhecimentos e as habilidades para que os professores 

avaliem e investiguem a própria atividade e, com base nela, constituam os seus saberes 

docentes, num processo contínuo de construção de novos saberes.   

Outro aspecto importante a ser observado, refere-se às questões do ensino que são 

abordadas por Nóvoa (1992) ao referenciar a profissão docente à segunda metade do século 

XVIII. Para o autor, esse foi um importante período para o estabelecimento da profissão 

docente, em que o ensino passa do controle religioso para o secular e estatal, considerando, 

ainda, a predominância de um corpo de saberes não específico e de técnicas, além de um 

conjunto de normas e de valores específicos da profissão docente já estabelecido.  



17 
 

Sobre o enquadramento estatal, Nóvoa (1992) explica que promove a homogeneização, 

a unificação e a hierarquização dos professores, instituindo dessa forma um corpo profissional 

e assim, o estabelecimento de autorização ou licença do Estado para ensinar, como também 

oferecer suporte legal para exercer a atividade docente. Foi apenas no século XIX, que foram 

criadas as primeiras instituições de formação de professores, fato que contribuiu para a 

criação de uma cultura profissional. E o prestígio dos professores, no início do século XX, 

está atrelado às práticas associativas que se estabeleceram basicamente sobre três eixos: 

melhoria do estatuto, controle da profissão e definição de uma carreira. O autor chama 

atenção para o fato da profissionalização docente não ter ocorrido de forma linear e de ter 

traçado o seu percurso com “lutas e conflitos, hesitações e recuos”. (NÓVOA, 1992, p. 21)  

Corroborando com as proposições de Nóvoa (1992), o autor Masetto (1998) salienta a 

importância da dimensão política do professor do ensino superior, como sendo um cidadão 

que participa da construção social e que está atento às mudanças que afetam a docência, a 

profissão e a sociedade. Masetto (1998) esclarece que entre as exigências para exercer a 

docência no Ensino Superior, ainda se estabelece a necessidade de uma competência em 

determinada área do conhecimento, proporcionando assim uma reflexão importante, não 

apenas em relação à experiência profissional, mas também em relação à necessidade de 

atualização em cursos de aperfeiçoamento, congressos, etc. Além do desenvolvimento de 

pesquisas que contribuam para o desenvolvimento pessoal e na produção de artigos 

científicos.  

Outro domínio necessário ao professor refere-se à área pedagógica, em que o Masetto 

(1998) propõe uma subdivisão em quatro eixos: o processo ensino aprendizagem; a concepção 

e a gestão do currículo; a compreensão das interrelações professor-aluno e aluno-aluno; e a 

tecnologia educacional. Da mesma forma, Cunha (1998) proporciona uma reflexão do 

contexto político-social que influencia a universidade e se reflete na prática pedagógica, o que 

amplia ainda mais as contribuições de Masetto (1998). Para esta autora, o docente precisa ser 

visto como um ator de grande importância para a mudança da universidade, pois ele é quem 

efetiva a definição pedagógica e representa a maior força na estrutura acadêmica de poder, 

embora reconheça outros condicionamentos históricos, sociais e culturais, conforme esclarece 

na citação abaixo: 

 
É claro que muitos fatores interferem na possibilidade de mudança na 

universidade. Entre eles pode-se listar o clima institucional vivido, o 

momento político-econômico do país, o nível organizacional e pressão da 
sociedade civil, as formas de controle do conhecimento profissional, o nível 
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de satisfação profissional de professores e servidores, o engajamento e 

articulação dos alunos, enfim, toda a gama de fatores que, num jogo 

intricado de relações, estimulam certos comportamentos e inibem outros. 
(CUNHA, 1998, p.33) 

 

Essas considerações sobre as diversas dimensões da profissão docente, destacadas por 

Nóvoa (1992), Masetto (1998) e Cunha (1998) e relacionadas ao professor em geral, 

contribuem para pensar o processo de formação dos professores para atuar nos cursos de 

Medicina. No Brasil, de modo geral, parece existir uma preocupação do Governo Federal, 

principalmente com a formação do professor para a Educação Básica, sem oferecer programas 

para a formação do professor do Ensino Superior. Percebe-se, ainda, que as iniciativas de 

formação do professor para o Ensino Superior dependem da política de cada IES, privada ou 

pública.  

A pesquisadora Andrade (2011), em seu estudo de doutoramento, menciona que uma 

das ações elaboradas pelo Governo que acabou contribuindo para a formação de professores 

do Ensino Superior foi o Programa Especial de Formação Pedagógica
5
, cujo objetivo era 

formar professores para a Educação Básica. Entretanto, acabou possibilitando uma 

complementação pedagógica aos docentes bacharéis já formados em cursos superiores. Essa 

complementação, segundo a pesquisadora, auxilia no desenvolvimento profissional do 

docente.  

Ao considerarmos a formação do professor que atua na área da Medicina, é importante 

refletir sobre como esse profissional se forma professor, ou seja, como acontece o seu 

desenvolvimento profissional como docente.  E, mais uma vez, se faz necessário atentar para 

autores que mencionam sobre esse contexto, o que amplia o olhar sobre o desenvolvimento 

profissional do docente para área da Medicina.  

Para compreender os processos de desenvolvimento profissional do professor, 

recorremos a Roldão (2005, p.108) que define a profissionalidade como: “[...] conjunto de 

atributo, socialmente construído, que permite distinguir uma profissão de outros muitos tipos 

de atividades, igualmente relevantes e valiosas”. Tal conceito é abordado pela autora ao se 

referir aos profissionais da Educação que atuam na docência de um modo geral e que neste 

                                                             
5
 Resolução do Conselho Nacional de Educação n. 2/97. São programas de complementação de estudos criados 

para suprir as necessidades de professores habilitados em disciplinas específicas para o ensino Fundamental. 

Eram destinados aos portadores de diploma de nível superior que quisessem fazer uma complementação 

pedagógica. 
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estudo são considerados ao tratarmos dos profissionais que trabalham com docência na área 

médica. 

Roldão (2005) sugere quatro descritores de profissionalidade, dentre eles, pode-se citar: 

o reconhecimento social da especificidade da função; o poder de decisão sobre a atividade 

desenvolvida e sua consequente responsabilização social e pública; a pertença a um corpo 

coletivo; e o saber específico da profissão. Em relação ao reconhecimento social da 

especificidade da função, a autora explica que a docência já provou sua relevância social por 

meio da história e que, ao longo do século XIX, os professores se estruturaram como grupo de 

maior visibilidade.  

A necessidade de obtenção de formação para o exercício da atividade docente é outro 

ponto enfatizado por Roldão (2005) que contribuiu para a profissionalidade docente ao longo 

dos tempos e, da mesma forma, podemos entender que a profissionalidade docente do 

profissional médico que atua nos cursos de Medicina também vai se constituindo na medida 

em que ele atua nesse processo de ensinar. 

Quanto ao descritor que trata do poder de decisão sobre a atividade desenvolvida e sua 

consequente responsabilização social e pública, Roldão (2005) argumenta que os professores 

têm pouco poder sobre o currículo que ensinam nas escolas e uma limitada intervenção na 

organização institucional e na forma de desenvolver seu trabalho. Nóvoa (2006) corrobora 

para esse contexto e afirma que é preciso mudar, na escola, as formas de organização da 

profissão docente com os colegas e com os jovens professores. Os docentes podem ter se 

acostumado a “agir” sozinhos no interior de suas salas de aula ou, ainda, em continuidade aos 

primeiros anos de profissão, quando os jovens desenvolvem “[...] dinâmicas de sobrevivência 

individual que conduzem necessariamente a um fechamento individualista dos professores”. 

(NÓVOA, 2006, p. 7) 

 A aparente liberdade de sentir-se detentor do poder dentro da sala de aula, pode 

contribuir para o não compartilhamento de experiências com os colegas e acentuar o 

isolamento profissional. Ao considerar esse descritor em relação aos professores que atuam 

em cursos de Medicina, surgem as seguintes perguntas: Será que esse profissional também se 

sente detentor de um poder dentro da sala de aula e não se preocupa em compartilhar 

conhecimentos com os seus colegas que atuam como docentes de Medicina? Em que medida 

o histórico reconhecimento social e científico da área médica, bem como da profissão do 

médico e a autoridade a ela conferida, acaba fortalecendo o trabalho individual do professor 

na sala de aula com pouco estímulo para a troca com os colegas sobre a ação de ensinar?  
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O ensino exige interações com os alunos e com o conteúdo e nas relações com outros 

profissionais. Não há evidências, nos muitos estudos investigados, de que esses profissionais 

tenham a preocupação de compartilhar conhecimentos sobre o que ensinam, sobre as 

estratégias didáticas que utilizam na sala de aula ou, ainda, sobre o aluno novo que está 

chegando.  

Roldão (2005) enfatiza sobre as diferenças do grau de autonomia profissional e que 

essas diferenças dependem do nível de ensino em que o professor atua. Roldão (2005) explica 

que no Ensino Superior os professores têm mais liberdade de escolher os conteúdos que serão 

ensinados, enquanto que nos outros níveis de ensino (educação básica) o docente tem pouca 

possibilidade de discutir o conteúdo e em geral cumpre o que foi especificado pelas políticas 

públicas. Esse contexto apresentado por Roldão (2005) condiz com o que os professores do 

curso de Medicina evidenciaram nos dados coletados para a presente pesquisa e que serão 

analisados posteriormente.  

A pertença ao corpo coletivo refere-se ao terceiro descritor que Roldão (2005) propõe, 

aqui se pode apontar que é muito importante a inserção num grupo profissional que partilha, 

regula e defende a profissão, bem como o ingresso ou exercício da docência. Especificamente 

na área da Medicina, há algum tempo tem-se buscado e evidenciado uma preocupação com a 

formação dos docentes dos cursos desta área. Isso é comprovado pelos congressos de 

Educação Médica e literaturas publicadas. No entanto, se pode argumentar que a preocupação 

e as ações a elas relacionadas têm sido escassas em relação à preocupação existente com a 

formação de professores do ensino superior de um modo geral.  

O saber específico da profissão é o quarto descritor da profissionalidade docente, para o 

qual Roldão (2005) afirma que o saber necessário à função docente relaciona-se, diretamente, 

com o significado social atribuído ao ato de ensinar. Isso nos permite duas leituras comuns: 

ensinar como processar um saber e ensinar como fazer com que o outro seja conduzido a 

aprender. Independentemente do curso de atuação como docente, ou seja, área da Medicina ou 

não, exigem-se conhecimentos, habilidades e atitudes específicas da função de ensinar, que na 

concepção de Roldão (2005) é fazer o outro apropriar-se do saber, sendo o professor um 

mediador do conhecimento.  

Voltando o olhar para a formação do professor dos cursos de Medicina, Marcondes e 

Gonçalves (1998) aproximam a visão de ensinar com a de Roldão (2005) e destacam alguns 

aspectos direcionando-os para o aprender. Os autores ressaltam que ao se pensar em ensinar 

têm-se ideias associativas com o instruir, comunicar conhecimentos ou habilidades, fazer 
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saber, orientar e dirigir que são ações próprias de um professor e que as atividades 

centralizam-se no docente, nas suas qualidades e habilidades. Quanto ao aprender, Marcondes 

e Gonçalves (1998) trazem a compreensão de que esse processo envolve buscar informações, 

rever a própria experiência, adaptar-se às mudanças, bem como descobrir significado nos 

acontecimentos e possibilidades de modificar atitudes e comportamentos. E aqui fica claro 

que as atividades apontam para o aluno e que os conceitos trazidos por Marcondes e 

Gonçalves (1998), em relação ao ensinar e ao aprender, estão inseridos no contexto 

apresentado por Roldão (2005) e isso auxilia na reflexão sobre a constituição dos professores 

do curso de Medicina, sujeitos desta pesquisa.   

Roldão (2005, p.96) afirma que a definição de um conhecimento profissional específico 

é essencial para a identificação profissional e o reconhecimento social da “profissionalidade 

plena [...] a exemplo do médico, engenheiro, arquiteto ou cozinheiro”. A autora reforça que é 

no conhecimento profissional específico que está o aspecto mais frágil da formação docente: 

encontra-se, de um lado, a função docente reduzida a uma reprodução da prática, e de outro, a 

tendência para a difusão de um discurso generalista sem aprofundamento da especificidade da 

função.  

Outra grande contribuição para a reflexão da formação docente é proporcionada por 

Soares e Cunha (2010) que contribuíram com o que se refere à formação dos professores 

universitários da área da Saúde. As autoras mencionam que as investigações referentes à 

docência universitária no campo da Saúde ainda são escassas, no entanto contextualiza 

algumas pesquisas realizadas no campo da Nutrição, da Odontologia, da Enfermagem, bem 

como estudos na área da Medicina, e argumentam que nessas áreas da Saúde há pouca 

valorização da formação para o exercício do magistério, e que o poder e o prestígio social são 

provenientes do campo específico de atuação e não do saber pedagógico da docência 

universitária.  

Embora os profissionais professores, de forma geral, considerem essa desvalorização da 

profissão, na área da Medicina que já é marcada pela valorização do profissional médico, 

percebe-se que a função do professor é menos desvalorizada. Soares e Cunha (2010) explicam 

que ser docente na área da Medicina valoriza, ainda mais, este profissional como médico. Um 

dos estudos que autora se refere é o de Urtiaga (2004), no qual a pesquisadora analisa as 

representações dos estudantes de um curso de Medicina e aponta a necessidade de melhor 

explorá-las junto aos docentes, pois pode provocar neles uma reflexão sobre a sua formação e 
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as práticas de ensinar, inclusive adentrar na questão dos valores éticos do profissional da 

Saúde.  

As autoras Soares e Cunha (2010) descrevem que as pesquisas na área da Saúde têm 

sido um interessante espaço de produção de conhecimento, oferecendo importantes dados 

para uma reflexão. Porém, ainda há poucos indicadores do aproveitamento desses estudos, o 

que expressa uma falta de uma política de valorização e de aproveitamento dos resultados dos 

estudos para que se efetivem mudanças. As autoras ressaltam, ainda, que no Brasil algumas 

IES, além de preocupadas com a profissionalidade docente e em “[...] corresponder às 

expectativas e demandas da comunidade, que nem sempre correspondem às do mercado” 

(SOARES; CUNHA, 2010, p.68), implantaram a função do assessor pedagógico, que visa 

promover a formação pedagógica continuada dos professores e estimular mudanças nas suas 

concepções e práticas.  

No entanto, a partir da sua experiência em cursos de formação de docentes 

universitários, Behrens (1999) afirma que, embora as reflexões despertem anseios por 

modificar a prática pedagógica, poucos professores têm oportunidades de modificá-la, o que 

se concretiza em um desafio a ser enfrentado. Do contexto exposto por Soares e Cunha 

(2010), pode-se recorre novamente às contribuições de Marcondes e Gonçalves (1998), um 

médico que se preocupa com os aspectos relacionados às questões pedagógicas na atuação 

docente na área da Medicina. Marcondes e Gonçalves (1998) consideram importante esse 

olhar para formação pedagógica, bem como a visão de que a Educação Médica, como ciência, 

é muito mais do que ministrar aulas, pois envolve aspectos de maior importância no que se 

refere ao processo ensino/aprendizagem.  

Marcondes e Gonçalves (1998) destacam como exemplo, a definição clara, concisa e 

coerente de objetivos educacionais; a definição, também de conteúdos teóricos e práticos; a 

escolha mais adequada de metodologias educacionais levando em conta os objetivos e os 

conteúdos; e, por fim a seleção de métodos avaliativos dos alunos, dos professores e do 

próprio processo. Os autores complementam que a pós-graduação stricto sensu em Medicina 

procurou minimizar essa situação introduzindo duas disciplinas obrigatórias: Didática 

Especial e Pedagogia Médica e que, com isso, se possibilita discutir com os alunos, futuros 

professores de Medicina, os conceitos básicos de Educação Médica.  

Outro fator importante para o contexto em discussão, é que dada sua importância, a 

Escola Paulista de Medicina de São Paulo, em 1997, criou a área de Educação Médica nos 

concursos de livre-docência, o que demonstra que a preocupação com o preparo didático e 
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pedagógico dos professores de Medicina foi crescendo e evoluindo. Podemos, ainda, destacar 

outros autores que apresentam discussões sobre a preocupação com a formação dos 

professores, especificamente professores de Medicina. Silva e Batista (2001) reforçam os 

apontamentos de Marcondes e Gonçalves (1998), pois mencionam que a formação docente na 

Medicina é realizada na pós-graduação, e que a questão do preparo do professor de Medicina, 

no que se refere aos aspectos propriamente pedagógicos da ação docente, não tem, 

geralmente, a atenção merecida.  

Diferente de outras áreas, especialmente das Ciências Humanas, a graduação e a 

especialização do médico não têm como objetivo a formação de um professor. Esse dado nos 

faz reforçar, mais uma vez, a preocupação demonstrada com essa questão, especialmente nos 

últimos dez anos, nos eventos da Educação Médica e nas publicações de diferentes artigos 

sobre o tema na área da Saúde. Segundo Grigoli (1990, p. 41), o professor, via da regra, vai 

intuitiva e empiricamente construindo a sua própria didática calcada nos modelos que 

conheceu como aluno e no bom senso que o ajuda a “filtrar” os procedimentos que 

“funcionam”. Desse processo resulta, com o passar do tempo, um “jeito” de organizar e 

conduzir o ensino que, geralmente não chega a ser tomado como reflexão nem pelo professor 

individualmente e, menos ainda, pelo conjunto de professores que lecionam em um dado 

curso.  

Diante do contexto apresentado pelos autores e do objetivo deste estudo, considera-se 

importante uma reflexão sobre o processo de formação do professor de Medicina ao se 

apropriar, aos poucos, de conhecimentos que emergem da sua experiência clínica e 

posteriormente dos saberes docentes que vão sendo adquiridos pela prática em sala de aula. 

Na análise sobre a formação do professor de Medicina, Silva e Batista (2001) mencionam 

que, na maioria das vezes, o professor é contratado tendo-se como critério apenas a qualidade 

do seu desempenho como profissional ou como pesquisador. Fica implícito a ideia de que a 

competência profissional e/ou acadêmica assegura e sobressai a competência didática. Ao 

contrário de outras áreas do conhecimento, não se exige uma formação sistematizada que 

instrumentalize a sua maneira de conceber e de desenvolver o processo de ensino e de 

aprendizagem. 

Os autores comentam, ainda, que os critérios de progressão na carreira docente 

fundamentam-se muito mais na produção científica do que no exercício da docência. O 

professor de Medicina não se sente particularmente motivado para envolver-se com projetos 

pedagógicos visando à melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem, podendo, até 
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mesmo, apresentar resistência por desacreditar ou por perceber que os “desvios” de suas 

atividades de pesquisa, para aumentar suas atividades de ensino, possam representar prejuízos 

na sua carreira acadêmica. É preciso que o professor tenha clareza da relação entre o método, 

as finalidades da Educação, os objetivos de sua disciplina, os conteúdos de ensino e as 

possibilidades de aprendizagem de seus alunos. O que torna evidente a relevância da 

dimensão pedagógica do trabalho do professor de Medicina, ou seja, repensá-la significa rever 

a direção dos compromissos da própria Escola Médica. 

Diante do exposto, uma reflexão emerge em relação à busca por uma prática educativa 

que seja integradora dos diferentes papéis que o médico exerce: atuação clínica e docência. 

Essa visão integradora é necessária e importante em relação ao aluno, à instituição e à própria 

formação pedagógica do professor de Medicina e assim, é possível afirmar que essa reflexão 

se aproxima e envolve o campo do conhecimento e dos saberes docentes que aprofundaremos 

em capítulo seguinte.  
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3. OS SABERES DOCENTES 

 

A construção deste capítulo surgiu como necessidade de entender de onde emergem os 

saberes docentes de professores de cursos de Medicina. Como o professor de Medicina 

ensina? Como este docente constrói seus saberes e como vai se constituindo professor ao se 

apropriar dos saberes docentes para ensinar?  

Segundo Carvalho e Gil-Pérez (2001), desde o final da década de 1970 a sociedade 

educacional brasileira discute, em suas várias associações, a formação de professores e 

procura destacar o que existe em comum nessa formação para os diversos níveis de ensino. 

Um dos aspectos que pode ser identificado como comum à formação de qualquer profissional 

que vai atuar no ensino é a questão dos saberes docentes e é nesse sentido que se reforça a 

necessidade de uma reflexão sobre os saberes do professor de Medicina.  

Nos últimos dez anos, estudos evidenciam uma preocupação com a formação dos 

professores de medicina, apesar da ênfase ainda estar no estudo dos saberes dos professores 

de um modo em geral. 

No Brasil, a introdução da temática dos saberes da docência deu-se, inicialmente, pela 

obra de Tardif et al (1991, p.37), que segundos os autores: 

 

“[...] a relação dos docentes com os saberes não se reduz a uma função de 

transmissão dos conhecimentos já constituídos, pois sua prática integra 

diferente saberes, com os quais o corpo docente mantém diferentes relações. 
[...] pode-se definir o saber docente como um saber plural, formado de 

saberes oriundos da formação profissional, dos currículos e da prática 

cotidiana”.  

 

Partindo dessa ideia de pluralidade, o autor discute que a possibilidade de uma 

classificação coerente dos saberes docentes só existe quando associada à natureza diversa de 

suas origens, às diferentes fontes de sua aquisição e às relações que os professores 

estabelecem 'entre' e 'com' os seus saberes. 

Tardif et al (1991) destacam a existência de quatro tipos diferentes de saberes 

implicados na atividade docente, conforme especificamos abaixo:  

 Saberes da formação profissional: constituem o conjunto dos saberes da formação 

profissional, os conhecimentos pedagógicos relacionados às técnicas e métodos de ensino 
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(saber-fazer), legitimados cientificamente e igualmente transmitidos aos professores ao 

longo do seu processo de formação. 

 Saberes das disciplinas: são reconhecidos e identificados como pertencentes aos 

diferentes campos do conhecimento (linguagem, ciências exatas, ciências humanas, 

ciências biológicas, etc.). 

 Saberes curriculares: se apresentam concretamente sob a forma de programas escolares 

(objetivos, conteúdos, métodos), os quais os professores devem aprender e aplicar.  

 Saberes da experiência: resultam do próprio exercício da atividade profissional dos 

professores. Tardif et al (1991, p.39) chamam a atenção para a posição de destaque 

ocupada pelos saberes experienciais em relação aos demais saberes dos professores, se 

justificando, principalmente, “pela relação de exterioridade que os professores mantêm 

com os demais saberes, pois não controlam sua produção e sua circulação”.  

Para estes autores, a relação de exterioridade mantida pelos professores em relação aos 

saberes curriculares, disciplinares e da formação pedagógica faz com que os seus saberes 

experienciais sejam ainda mais valorizados, pois é sobre eles que os professores mantêm o 

controle no que diz respeito à produção e à legitimação docente. No exercício cotidiano da 

sua função, os professores vivem situações concretas a partir das quais se fazem necessárias 

algumas habilidades, capacidade de interpretação e improvisações, assim como estarem 

seguros para decidir qual a melhor estratégia diante do evento apresentado, conforme reforça 

o trecho abaixo:  

 

Cada situação não é exatamente igual à outra, mas guardam entre si certas 

proximidades que permitem ao professor, então, transformar algumas das 

suas estratégias de sucesso em alternativas prévias para a solução de 

episódios semelhantes, no sentido de desenvolver um habitus específico a 
sua profissão. (TARDIF et al, 1991, p. 04) 

 

As autoras Cunha e Soares (2010, p.24) fazem apontamentos importantes sobre os 

saberes docentes que, partindo da exploração dos aspectos que o próprio Tardif et al (1991) ao 

analisar os saberes docentes, se referem à interface dos conhecimentos e das experiências que 

compõem os saberes docentes na busca de fortalecer a capacidade reflexiva dos professores. 

Bem como reforçar o papel profissional de trabalhar com argumentos racionais com 

consciência de sua prática e assim, a autora propõe uma organização dos saberes necessários à 

docência e relacionados ao campo pedagógico: Os saberes relacionados com o contexto no 
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qual se desenvolve a prática pedagógica; Os saberes relacionados com a ambiência da 

aprendizagem; Os saberes relacionados com o contexto sócio histórico dos estudantes; Os 

saberes relacionados ao planejamento das atividades de ensino; Os saberes relacionados com 

a condução da aula nas suas; Os saberes relacionados com a avaliação da aprendizagem. 

Soares e Cunha (2010) ressaltam que os diferentes saberes são passíveis de articulação 

entre si e são definidos por dependências recíprocas. A atividade complexa que compõe a 

docência exige múltiplos saberes e conhecimentos, uma dimensão de totalidade em que 

múltiplos saberes sejam compreendidos e apropriados. Essa importante reflexão corrobora 

com Silva e Batista (2001) ao argumentarem que a interação professor-aluno se constrói a 

partir do conhecimento partilhado, na reciprocidade e ainda com o crescimento cognitivo e 

afetivo do aluno, ou seja, a interação com a prática e a socialização no processo de ensino e de 

aprendizagem.   

Um autor importante na discussão sobre saberes/conhecimentos docentes é Shulman 

(1986) que, num primeiro momento, trabalhou a questão da base de conhecimentos que o 

professor necessita para ensinar. Ele traz a dimensão do conhecimento do conteúdo, 

importante não apenas por ser contemplado como um aspecto muito valorizado no Ensino 

Superior e, de modo especial, no ensino da Medicina e na formação de professor. O autor 

distingue três categorias de conhecimento de conteúdos que se desenvolvem nas mentes dos 

professores, conforme exploramos abaixo: 

O conhecimento do conteúdo da matéria ensinada é a primeira categoria apresentada 

pelo autor e refere-se à quantidade e à organização do conhecimento, por si mesmo, na mente 

do professor. Shulman (1986) destaca que para bem conhecer os conteúdos é preciso ir além 

do conhecimento dos fatos e conceitos, sendo necessário compreender os processos de sua 

produção, representação e validação, um domínio de natureza epistemológica. Mais do que 

saber, é preciso compreender a matéria que vai ser ensinada para se poder criar formas para o 

seu ensino. Além disso, o autor enfatiza que a maneira como essa compreensão é comunicada, 

faz com que os alunos percebam o que é essencial e o que é periférico de tudo aquilo que é 

ensinado, o que é verdadeiro e válido no campo, bem como expressa um conjunto de atitudes  

e valores que  influenciam a compreensão dos alunos.  

Outra categoria diz respeito ao conhecimento dos conteúdos pedagógicos, trata-se de 

um segundo tipo de conhecimento de conteúdo apresentado por Shulman (1986) e que vai 

além do conhecimento da matéria do assunto por si mesma, para a dimensão do conhecimento 

da matéria do assunto para ensinar. Inclui as formas mais comuns de representação das ideias, 



28 
 

as analogias mais poderosas, as ilustrações, os exemplos, explicações e demonstrações, ou 

seja, os modos de representar e formular o assunto de forma a torná-lo compreensível para os 

outros. Inclui também aquilo que torna possível ou, ainda, concreta, a aprendizagem de um 

determinado assunto, fácil ou difícil. A terceira categoria proposta pelo autor é pertinente ao 

conhecimento curricular, conhecimento este sobre o currículo que “[...] é o conjunto de 

programas elaborados para o ensino de assuntos específicos e tópicos em um nível dado, a 

variedade de materiais instrucionais disponíveis relacionados a estes programas", explica o 

autor. (SHULMAN, 1986, pp. 9-10, tradução nossa) 

Assim como os saberes/conhecimentos do conteúdo pedagógico e curricular são 

importantes, Shulman (1986) reforça que é fundamental refletir sobre a forma como esses 

saberes são organizados para serem ensinados e, para tanto, propõe formas de conhecimento 

do professor. A primeira forma a que o autor faz referência é a dimensão do Conhecimento 

proposicional que compreende os princípios (provenientes de pesquisas empíricas), máximas 

(que tem origem na prática e não possuem comprovação científica) e normas (valores, 

compromissos ideológicos e éticos de justiça, não são teóricas nem práticas, mas apenas 

normativas), sendo que para serem usadas adequadamente dependem do contexto.  

Na sequência, o autor apresenta o Conhecimento de casos que corresponde ao 

conhecimento de eventos específicos e exemplos, também em complemento ao conhecimento 

anterior. Esses casos podem ser: protótipos (exemplificam os princípios - teórico), 

precedentes (exemplificam as máximas - a prática) e parábolas (exemplificam valores e 

normas). E a última forma de organização dos saberes refere-se ao Conhecimento estratégico 

e corresponde ao como agir em situações particulares onde princípios contradizem as 

máximas e/ou as normas, como explica Shulman (1986, p.13, tradução nossa): “O 

conhecimento estratégico precisa ser desenvolvido para ampliar a compreensão além do 

princípio, em direção à sabedoria da prática”. Os saberes necessários à formação docente 

foram, também, foco de estudo para Saviani (1996, p.147) que os concebe como saberes 

implicados na ação de educar: “[...] o saber que diretamente interessa à educação é aquele que 

emerge como resultado do processo de aprendizagem, como resultado do trabalho educativo”.  

Do exposto trazido pelos autores, pode-se indicar que os saberes docentes são 

construídos e constituídos pelo docente durante toda sua carreira nas suas diferentes fases de 

desenvolvimento, portanto, consideramos importante uma compreensão sobre as fases e a 

relação entre os ciclos de vida dos professores, suas características pessoais e profissionais 
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nas diferentes fases do desenvolvimento profissional, além das influências que adquiriram da 

sua prática, o que será aprofundado na sequência. 

  

3.1 Os ciclos de vida profissional dos professores 

 

A partir do contato que a pesquisadora deste estudo teve com os profissionais médicos, 

foi possível constatar que, no exercício da docência, estes profissionais se encontram em 

diferentes momentos dos ciclos de vida profissional. Esse fato nos conduz para uma reflexão 

sobre a carreira profissional apoiada em Huberman (1995) que ao investigar esses ciclos, 

afirma que eles vão se constituindo durante todo o percurso de construção da carreira docente, 

em que o professor passa por diferentes fases do seu desenvolvimento. Assim, pretende-se 

realizar uma aproximação entre as fases da carreira e os desafios, as estratégias e os saberes 

construídos em cada uma delas.  

A primeira fase descrita pelo autor é a entrada na carreira, uma fase de exploração e 

que compreende aproximadamente os três primeiros anos de atividade no ensino, o período no 

qual acontece a “tomada de contato inicial com a sala de aula”. (HUBERMAN, 1995, p. 39) 

Nessa fase, o profissional passa por um período importante que é o da exploração da carreira e 

que pode se dar de maneira sistemática ou aleatória, fácil ou problemática e, finalmente, pode 

ser concludente ou enganadora. É um estádio de sobrevivência e descoberta, que pode ser 

favorecida ou não por condições pessoais e institucionais, e ser fácil ou difícil, entusiasmante 

ou decepcionante.  

Simultaneamente, o professor se depara com a realidade do fazer-docente, quando suas 

preocupações, consigo mesmo, se sobrepõem às preocupações da descoberta, da 

complexidade de sua ocupação. E então dois sentimentos coexistem: a responsabilidade e a 

descoberta, sendo que um deles pode predominar ou até mesmo ser único. Após essa fase e 

quando este profissional encontra-se no período de quatro a seis anos de carreira, Huberman 

(1995) denomina de fase de estabilização, na qual se assume um compromisso definitivo 

com a docência, geralmente acompanhado de um sentimento de competência pedagógica 

progressiva, de pertencer a um grupo docente, de domínio da situação, percebido pelos 

professores em termos positivos de confiança e de segurança. O autor explica que posterior à 

fase de estabilização, a carreira docente pode seguir diferentes caminhos: a fase de 
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experimentação e diversificação ou a fase de questionamentos, ambas contemplam o 

período dos sete aos 25 anos de carreira.  

Os docentes que seguem o caminho da experimentação fazem experiências com 

material didático, modos de avaliação, metodologia das aulas; constroem percursos de 

inovação pedagógica; são mais motivados, dinâmicos, participantes das mudanças, buscam 

novos desafios. Outros docentes, após a fase de estabilização, passam por “sensações de 

rotina até crise existencial”, explica Huberman (1995, p.42). Além disso, não passam por uma 

fase inovadora; questionam a própria trajetória fazendo um balanço da vida profissional, dos 

ideais e dos objetivos do início da carreira. 

 Dos 25 aos 35 anos de carreira, uma nova época se inicia e dois caminhos são 

possíveis: serenidade e distanciamento afetivo, em que os professores se tornam menos 

vulneráveis às críticas e a sensação de confiança e a serenidade aumentam, assumindo 

atitudes mais tolerantes na sala de aula. O distanciamento entre professor e aluno ocorre pela 

diferença de valores e crenças, próprios de cada geração. Outros professores, também nessa 

época, passam por um período de conservadorismo e lamentações, no qual reclamam dos 

alunos, do ensino, da política educacional e dos colegas e, com a resistência às mudanças, 

aparece, então, a nostalgia do passado. Essa fase também é influenciada pela história pessoal 

do professor e pelo contexto de seu trabalho. Huberman (1995) descreve a fase final da vida 

profissional como uma fase de desinvestimento, caracterizando-a como um fenômeno de 

recuo e interiorização. No entanto, ele acredita não estar inteiramente demonstrada na prática, 

dependendo da trajetória pessoal e profissional percorrida.  

Embora o autor se refira aos professores de uma forma geral, compreendemos que há 

questões mais específicas quando se trata de um professor do ensino médico. É possível que 

essas fases destacadas por Huberman (1995) não se apliquem diretamente aos profissionais da 

área de Medicina, e evidências sobre isso podem ser identificadas nas entrevistas realizadas 

com os nossos sujeitos da pesquisa. A questão que se coloca é se esses ciclos da vida 

profissional podem se referir também ao professor de Medicina, já que não são professores de 

cursos de licenciatura ou, melhor, não são professores com formação em licenciatura.   

Para aprofundar essa discussão, buscamos apoio no estudo de Isaia (2001) que teve 

como foco de sua pesquisa os professores de licenciatura, ao abordar os ciclos de vida 

profissional dos professores do ensino superior, no Brasil. Pode-se identificar que os aspectos 

tratados em seu estudo se aproximam da realidade dos professores aqui estudados, pois a 
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autora vincula os ciclos de vida profissional com as fases da vida pessoal e elabora os 

seguintes parâmetros: 

 

[...] Entrada no mundo adulto – envolvendo conquistas pessoais e início da 

vida profissional; [...] Consolidação no mundo adulto – profissionalmente, 

corresponde a uma maior estabilização, luta por reconhecimento acadêmico-
científico; e no pessoal, corresponde a um sentimento ambivalente de 

potência e impotência, estando no centro de uma luta geracional e 

preocupando-se com os problemas inerentes às gerações mais novas e com 
os da geração mais velha; [...] Preparação para o desinvestimento no mundo 

adulto - corresponde ao tempo em que o adulto orienta, produz e engaja-se 

em novos projetos, mas ao mesmo tempo começa a distanciar-se do mando 
efetivo do mundo. Sente um distanciamento afetivo dos outros, que 

pertencem a gerações que possuem valores, convicções e estilos de vida 

distantes dos seus. (ISAIA, 2001, p.43) 

 

O professor universitário passa, ao longo de sua carreira docente, por transformações 

ligadas às alterações vivenciais e às dimensões pessoais e profissionais e que não podem ser 

dissociadas, contextualiza Isaia (2001). E nesse sentido, é necessário o entendimento de que 

os professores de cursos de Medicina não fazem a licenciatura, pois ao terminarem seu curso 

de graduação iniciam logo a Residência Médica e, muitas vezes, o início da docência só 

acontece depois que a profissão de médico está consolidada. Embora haja diferença de 

contexto, já que a pesquisa de Isaia (2001) teve seu foco de estudo voltado para os professores 

oriundos do curso de licenciatura e que iniciaram sua atividade docente assim que terminaram 

o curso de graduação, pode-se questionar: quais parâmetros podem ser considerados, ao 

vincular vida pessoal com profissional, quando se trata de profissionais não preparados com 

formação pedagógica para o exercício da docência?  

Silva e Batista (1998, p.169) discutem o perfil do professor de Medicina e destacam que 

“O bom professor, longe de ser uma abstração, é uma construção contínua de todo o docente 

comprometido com uma formação profissional que extrapole uma mera aprendizagem de 

procedimentos e técnicas”. Além dos conhecimentos da área de atuação (técnicos) e didático-

pedagógicos, os autores acrescentam: a dimensão social (o ‘homem doente’ e não a ‘doença 

do homem’), o trabalho em equipe, o conhecimento técnico e humanístico, pois para eles, o 

professor “pensa, organiza e delineia uma intervenção pedagógica atenta à complexa rede de 

dimensões que permeia a sua função social”.  

Nesse sentido, o presente estudo volta-se para o aprofundamento das questões que 

envolvem o conhecimento necessário para o ensino da Medicina e de que esse profissional se 
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vale no processo de formação dos alunos do curso de Medicina, ou seja, o estudo está focado 

no entendimento de como os docentes que atuam na área da Medicina trabalham com o ensino 

quando formam médicos, também busca compreender a constituição dos saberes necessários 

ao trabalho e também do processo de conciliação com o exercício da profissão. 
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4. A METODOLOGIA 

 

Neste tópico da dissertação, apresentamos o percurso metodológico escolhido para 

realização da pesquisa e os procedimentos metodológicos empregados na coleta de dados. Os 

procedimentos adotados têm como finalidade principal: permitir um maior conhecimento 

sobre os sujeitos, que são docentes em cursos de Medicina, e as suas percepções sobre o 

ensino e os saberes que sustentam a atuação docente dos profissionais ‘médicos-professores’.  

Decidiu-se por realizar uma pesquisa de cunho qualitativa, baseada em cinco 

características básicas apontadas por Ludke e André (1998). A primeira característica está 

relacionada ao fato de os dados coletados serem, predominantemente, descritivos, pois, 

segundo as autoras é uma forma de ‘traduzir’ os pensamentos dos participantes da pesquisa. 

Uma segunda característica refere-se à preocupação com o processo ser muito maior do que 

com o produto. Ou seja, a pesquisa qualitativa almeja compreensão, e não simplesmente os 

resultados, e assim, as correlações estatísticas são substituídas pelas descrições individuais e, 

também, pelas interpretações subjetivas oriundas dos depoimentos dos entrevistados (sujeitos 

da pesquisa).  

A terceira característica corresponde ao que se define como foco de pesquisa uma 

pesquisa qualitativa, que é o significado que as pessoas dão às coisas e à sua vida. Dessa 

forma, o significado nem sempre se revela facilmente, sendo necessária muita acuidade nas 

interpretações. Ao abordar essa terceira característica, recorremos à contextualização 

apresentada por Gatti e André (2010) sobre o caminho percorrido pela pesquisa qualitativa em 

Educação no Brasil, pois as origens dos métodos qualitativos (séculos XVIII e XIX) como 

uma possibilidade de superar os métodos de pesquisas das Ciências Físicas e Naturais que 

também eram utilizados nos estudos de fenômenos Humanos e Sociais, ou seja, em estudos da 

Educação, principalmente.  

Nessa perspectiva, Gatti e André (2010, p. 29) propõe uma reflexão acerca de 

indagações, também postas por outros pesquisadores, sobre: “[...] é possível o conhecimento 

sobre o humano-social, o humano-educacional, sem um mergulho em interações situacionais 

nas quais os sentidos são produzidos e procurados, e os significados são construídos”. E 

afirmam que: “[...] destes sentidos e significados é que se alimenta nosso conhecer e são eles 

que traduzem as mudanças dinâmicas no campo social, no campo educacional, cuja 
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compreensão pode trazer uma aproximação do real mais condizente com as formas humanas 

de representar, pensar, agir, situar-se etc”. 

Uma quarta característica é o método a ser utilizado na análise de dados, que tende a ser 

indutivo. Nesse tipo de análise, não se apresentam evidências ou hipóteses definidas e que 

almejam serem confirmadas. Ou seja, as informações se encaixam com a compreensão dos 

fenômenos observados. E uma última característica, não menos importante, diz respeito à 

obtenção de dados que precisa ser por meio do contato direto do pesquisador com os sujeitos 

da pesquisa, o que, de fato, prioriza o processo e não o produto e se preocupa em retratar o 

ponto de vista dos sujeitos da pesquisa. 

 

4.1 Os instrumentos para coleta de dados  

 

Para realização dessa pesquisa os instrumentos de coleta de dados foram questionário e 

entrevista.  No questionário, buscou-se identificar o perfil dos sujeitos e, na entrevista, 

identificar quais foram os aspectos relacionados aos saberes e ao exercício da docência dos 

professores do curso de Medicina. 

O questionário é um instrumento tradicional da coleta de dados que “[...] pode servir 

como fonte complementar de informações, sobretudo na fase inicial e exploratória da 

pesquisa”, esclarecem os estudiosos Fiorentine e Lorenzato (2007, p.117). Com o uso do 

questionário, aplicado n mesmo encontro de realização da entrevista, foi possível caracterizar 

os professores do curso de Medicina e dentro de um perfil.  

As entrevistas com os professores de Medicina se constituíram num caminho que 

possibilitou conhecê-los por meio do que expressaram em relação às situações vivenciadas, 

das lembranças e dos sentimentos sobre a entrada na docência, influências recebidas e 

necessidades formativas. O roteiro da entrevista possibilitou uma liberdade na hora do diálogo 

e maior interação entre a pesquisadora e o entrevistado. 

Segundo Ludke e André (1986), a entrevista está entre os instrumentos mais utilizados e 

representa um dos instrumentos básicos para a coleta de dados. Permite um acesso imediato às 

informações desejadas, às correções, aos esclarecimentos e adaptações quando necessários, 

além de ganhar vida ao se iniciar o diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. As autoras 

ressaltam, ainda, que durante a realização da entrevista é necessário garantir um clima de 
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confiança, para que o entrevistado se sinta confortável para expressar livremente suas ideias. 

Bem como, indicam que a entrevista permite ao pesquisador alterar a ordem das questões e 

fazer adaptações, pois deve seguir uma sequência lógica entre os assuntos, permitindo que se 

aprofunde gradativamente neles.  

Neste estudo, a entrevista se desenvolveu por meio de um roteiro com tópicos principais 

e não fechado, ou seja, flexível para proporcionar ao entrevistador liberdade para fazer 

adaptações. A escolha do procedimento justifica-se no sentido de que é um instrumento que 

permite aos sujeitos expressarem suas concepções e percepções sobre sua construção/ 

constituição como docente no curso de Medicina. 

O processo de elaboração dos instrumentos de coleta ocorreu durante as aulas da 

disciplina projeto Profissionalidade Docente de Professores Formadores dos Cursos de 

Licenciatura em Início de Carreira, ministrada pela minha orientadora. As questões foram 

elaboradas a partir das questões e objetivos da pesquisa e da literatura utilizada, além das 

leituras das dissertações e teses correlacionadas ao tema Docência na Medicina. Os 

instrumentos foram preparados e discutidos em grupo durante as aulas, com participação e 

avaliação de todos os participantes da disciplina. 

Foi realizada uma primeira entrevista piloto, com a intenção de saber se as questões 

norteadoras permitiriam a análise dos dados de forma a atender às questões e aos objetivos da 

pesquisa. O roteiro e as respostas foram submetidos à análise da pesquisadora e de sua 

orientadora.  

Nesta pesquisa, a elaboração do roteiro que norteou as entrevistas contemplou questões 

pautadas em três núcleos:  

 Inserção na docência e as influências recebidas: as respostas permitiram retratar como o 

sujeito escolheu a docência, as influências e os modelos que agregaram na sua 

constituição como docente, os desafios que tem enfrentado e as estratégias utilizadas para 

resolvê-los. 

 Saberes docentes e ao conhecimento sobre o ensino: contemplou a forma como o sujeito 

exerce a docência, ou seja, como lida com conteúdos e procedimentos didáticos para 

ensinar, como planeja suas aulas, quais as metodologias e as estratégias utilizadas. Os 

recursos de que se vale o professor para exercer a docência também deve ser considerado 

neste núcleo e para isso, espera-se do professor uma descrição sobre o seu cotidiano e das 

suas atividades. 
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 Visão dos sujeitos sobre o aluno do curso de Medicina e às formas de interação, de 

confiança e de respeito necessárias para que o aluno aprenda. Tais núcleos contribuíram 

para orientar uma reflexão sobre as entrevistas realizadas e sobre todo conteúdo 

pesquisado neste trabalho.  

 

4.2 A seleção dos sujeitos da pesquisa 

 

Para escolha dos sujeitos desta pesquisa foram considerados os seguintes critérios: 

professores de curso de Medicina de IES públicas ou privadas; professores de curso de 

Medicina que já possuem experiência como docente e/ou que não estejam em início de 

carreira; e professores médicos ou não, mas que exercem especificamente a docência em 

curso de Medicina. 

Todos os professores contatados para participarem da pesquisa foram selecionados por 

meio de indicações ou por já terem tido contato profissional com a pesquisadora. 

Inicialmente, estes professores participantes da pesquisa receberam um e-mail de 

apresentação da pesquisadora, dos objetivos do trabalho e destacando a importância de 

contribuírem com esse processo investigativo. Assim que os professores retornaram uma 

devolutiva do e-mail, as entrevistas foram agendadas. Não houve uma preocupação em 

relação ao perfil de instituição em que estes professores trabalhavam.  

Os sujeitos são professores atuantes nas universidades, sendo dois professores com 

formação em Medicina e um professor Biomédico, todos professores de cursos de Medicina 

de IES privadas, localizadas nas Zonas Sul e Oeste da cidade de São Paulo e também no 

interior do Estado de São Paulo. As entrevistas foram realizadas individualmente e em 

momentos distintos e tiveram duração média de 60 minutos, com gravação de áudio e, 

posteriormente, transcritas na íntegra. A primeira entrevista foi realizada no decorrer do mês 

de Abril e as outras duas em Agosto de 2014.  

Os registros das entrevistas foram submetidos à análise de conteúdo. Inicialmente 

realizaram-se leituras flutuantes que permitiram a identificação de aspectos significativos, o 

agrupamento de questões comuns, suas contradições e rejeições. Tais procedimentos foram 

seguidos ao considerarmos as indicações de André (1993, p.70) ao explicar que: “[...] desde o 

início do estudo nós já fazemos uso de procedimentos analíticos quando procuramos verificar 

a pertinência das questões e problemas selecionados frente ao contexto do objeto estudado”. 
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Bem como a afirmação de Creswell (2010, p.217) em enfatiza que esse processo começa “[...] 

concomitantemente com a coleta de dados”. 

Importante também lembrar que no processo de análise, de acordo com os 

apontamentos de André (1983, pp. 66-67), “[...] não existem diretrizes que possam dar ao 

pesquisador alguma confiança de que suas interpretações e afirmações são de fato uma 

representação aproximada da realidade e não um fruto de suas preconcepções”. Tentou-se, 

assim, por meio de sucessivas leituras das entrevistas, garantir que as interpretações fossem o 

mais fiel possível em relação aos dados coletados.  

Após esse material das entrevistas/respostas ser examinado e fragmentado em termos de 

ocorrência de conteúdo, passou por um questionamento em relação ao seu significado, às 

mensagens implícitas e explícitas, verbais e não verbais, conforme orienta André (1993) no 

sentido de que esse material possa ser frequentemente revisado e questionado, na medida em 

que a análise se desenvolve, pois podem surgir novas ideias, novas questões que exigem 

reconsideração dos problemas iniciais. É importante ressaltar que todos os sujeitos da 

pesquisa assinaram um Termo de Consentimentos de Livre esclarecido, autorizando o uso, 

nesta pesquisa, do conteúdo resultante das entrevistas.   

 

4.2.1 A caracterização e o perfil dos sujeitos
6
 

 

Para se conhecer melhor os professores dos cursos de medicina foram identificados 

alguns dados gerais e elaborado um quadro para melhor visualização de suas características:  

 

Quadro 02: Caracterização dos professores de Medicina (sujeitos da pesquisa) 

Professor  
Curso de graduação e 

especialidade clínica 

Tempo de experiência 

como professor 

Disciplinas 

ministradas 

Anderson / SP Medicina/Dermatologia 25 anos 

 
Dermatologia em 

Psoríase; Doenças 

Autoimunes; e 

Colagenoses. 
 

Maria /SP Medicina/Oncologia 30 anos 

 

Oncologia geral; 
Imunobiologia; e 

                                                             
6 Para garantir a privacidade dos sujeitos foram usados nomes fictícios. 
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Hematologia. 
 

Marcos / interior de 

SP 
Biomedicina 17 anos 

Fisiologia e 

Farmacologia 

                                                                                             Fonte: Elaborado pela própria autora.  

 

Além do quadro de caracterização mais geral, considera-se importante apresentar outros 

aspectos dos sujeitos, aspectos que se referem à formação e à trajetória profissional como 

docente. 

Professor Anderson: Tem 25 anos de experiência como docente no curso de Medicina. 

Iniciou seus estudos cursando Medicina e especializou-se em Dermatologia com foco em 

doenças autoimunes. Teve experiência inicial como professor dando aulas em cursinhos e 

entrou na docência em curso de Medicina após realizar sua especialização em doenças 

autoimunes. Atua em IES privada e com mais de 47 anos de existência, localizada na zona Sul 

da cidade de São Paulo. 

Professora Maria: Tem 30 anos de experiência como docente no curso de Medicina. É 

médica com especialidade em Oncologia. Considera-se professora desde criança, quando em 

casa dava “aulinhas” aos colegas. Sempre gostou de dar aulas e sua entrada na docência em 

Medicina foi um sonho realizado. Atua em IES privada, localizada na Zona Oeste d a cidade 

de São Paulo, com mais de 50 anos. É uma universidade bastante conceituada, o atendimento 

clínico é voltado para o setor público e forma, por ano, mais de 100 novos médicos. 

Professor Marcos: Tem 17 anos de experiência como docente. É formado em Biomedicina. 

Gosta de dar aulas e se identifica como um bom professor e a sua atuação é voltada para os 

anos iniciais do curso de Medicina, nas disciplinas gerais como Fisiologia e Farmacologia. 

Atua como professor em duas IES, sendo uma na cidade São Paulo e outra no interior de São 

Paulo. Ambas são universidades bastante conceituadas e existem há mais de 70 anos, também 

privadas e com foco no atendimento publico.  

A compreensão do contexto de constituição dos professores de Medicina, sujeitos desta 

pesquisa, amplia as observações que serão analisadas posteriormente, tais como: a 

necessidade de um entendimento da formação do professor do ensino superior e a formação 

do professor que atua nos cursos de Medicina, conforme abordaremos na análise dos dados. 
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5. A ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo são apresentados os achados decorrentes das análises das entrevistas. A 

partir dos dados coletados, com o objetivo de desenvolver uma análise interpretativa, buscou-

se identificar os desafios encontrados pelos professores no exercício da docência no curso de 

Medicina, bem como os saberes que estes professores se valem para exercer a docência.  

Para isso, a análise foi organizada em eixos, de forma a destacar aspectos relativos à 

entrada na carreira, as influências para o exercício da docência e a prática pedagógica, os 

saberes de que se valem no processo de formação dos alunos de Medicina e as necessidades 

formativas destes professores na busca por formação pedagógica. E a partir da compreensão e 

análise interpretativa dos eixos propostos, pretende-se compreender o objeto investigado e 

estabelecer relações entre eles. 

Os dados destes professores são decorrentes de entrevista e questionário e seus nomes 

foram trocados para manter a privacidade dos sujeitos. Ainda sobre estes professores 

participantes da pesquisa, ressaltamos que apresentam significativo tempo de experiência na 

docência, com mais de 10 anos de prática como docente. Apenas um professor entrevistado 

não é formado em Medicina, mas traz uma experiência muito ampla como docente em curso 

de Medicina.  

 

5.1 A escolha pela docência 

 

Os motivos pelos quais levaram os professores ao ingresso na docência na área da 

Medicina foram diversos e poderão subsidiar o entendimento e a reflexão do processo de 

constituição da docência de cada um deles. De acordo com Silva e Batista (1998), na maioria 

das vezes, o professor de Medicina é inserido na docência considerando como critério apenas 

a qualidade do seu desempenho como profissional e/ou pesquisador. Fica implícito, para os 

autores, que a competência profissional e /ou acadêmica assegura a competência didática. Ao 

contrário de algumas outras áreas, não se exige formação sistematizada que instrumentalize a 

sua maneira de conceber e desenvolver o processo de ensino e de aprendizagem.  

A ideia de ser professor do ensino superior para estes docentes foi se configurando no 

decorrer do percurso de sua trajetória de vida. A excelência na atuação técnica, como médico 
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de uma determinada especialidade, passa a ser considerada como um diferencial para sua 

integração ao corpo docente. O professor Anderson trás esse contexto em sua fala quando foi 

indagado sobre o seu processo de inserção na docência: 

 

Eu nunca me formei em Medicina e disse assim, vou ser professor de 

Medicina? Nunca! Eu acho que as coisas foram acontecendo comigo. 

Sabe, eu me interessei por um nicho dentro da Dermatologia, fui estudar 

fora e quando eu cheguei eu acho que eu tinha alguns conhecimentos 

que aqui ainda não tinha. Então quando você começa a passar estes 

conhecimentos, ai você vai. O professor foi acontecendo, 

automaticamente foi surgindo. (professor Anderson) 

 

O depoimento do professor relaciona-se com o contexto mencionado por Silva e Batista 

(1998), que no caso da área da Medicina, o início da trajetória como professor do curso parece 

ser oriundo da excelência técnica de sua área de atuação e o seu conhecimento no assunto 

específico é condição necessária para sua integração ao corpo docente.  

Outro ponto de vista para ser pensado é que a escolha pela docência que parece ser uma 

decisão acompanhada por motivos pessoais, relativos à vida de cada um, de suas experiências 

e expectativas, como afirmam os autores Dias e Engers (2005). Além de carregar consigo 

componentes normativos, afetivos e cognitivos enfatizados por Vieira (1997), essa escolha 

pela docência também é influenciada por elementos estruturais bem precisos, de ordem 

econômica, política e educacional, apontados por Valle (2006).  

O desejo de tornar-se professora, para Maria, vem desde muito cedo, quando ainda era 

criança, conforme trecho abaixo:  

 

Eu sempre dei aula, pois sempre gostei de ensinar e desde que eu sou 

criança me lembro de dar aula. Época de prova, minha casa ficava 

lotada, todos iam lá para eu dar aula. (professora Maria)  

 

Verifica-se no depoimento da professora Maria a presença do elemento afetivo, citado 

por Dias e Engers (2005), ao destacar a situação em que viveu desde quando era criança. 

Percebe-se um elemento afetivo pessoal, pois ela vem de uma família que aceitou essa 

vivência e corroborou para o seu desejo de ensinar. Ou seja, os componentes pessoal e afetivo 

corroboraram no processo de escolha da docência.  

Enquanto que, para o professor Marcos, a escolha se deu por outro elemento:  
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Eu comecei a dar aula para aumento da minha renda. Não foi nenhum 

interesse docente. Comecei justamente para aumentar a renda e fui 

gostando, mas o interesse era financeiro. (professor Marcos)  

 

O contexto mencionado por Marcos se identifica com as ideias de Valle (2006) ao 

enfatizar uma questão mais estrutural, referente ao aspecto econômico. Sendo esse interesse 

inicial, pois, posteriormente, este professor aborda outros aspectos que contribuíram para um 

maior envolvimento na carreia docente. Para o professor Marcos, a entrada na carreira 

docente também pode ser observada na escolha pela docência e justificada pela necessidade 

financeira, muito comum de acontecer na área do magistério e menos comum na área da 

Medicina. Isso pode revelar que o professor não formado em Medicina buscou a docência 

pelo fator financeiro, diferentemente dos professores de Medicina que são médicos e inserem-

se na docência muito mais pelo seu conhecimento científico, conforme já mencionado.  

A questão da formação pedagógica no momento de entrada na carreira docente, mesmo 

sendo um novo momento na vida destes professores, sujeitos da pesquisa, parece ser colocada 

em um segundo plano e outros fatores se tornaram mais relevantes à escolha, até mesmo o 

fator econômico. Todo esse contexto mencionado sobre o ingresso na docência contribui para 

a formação da identidade profissional como docente e implica em fazer escolhas que podem 

levar a novos rumos.  

No entanto, mais determinante do que as escolhas deste professores é o aprendizado que 

se desenvolve a partir dessa escolha no decurso da experiência profissional. Assim, ser 

professor ou ter outra profissão é um elemento demarcador de percurso, mas o aprendizado 

que se faz pela docência evoca uma ideia de movimentação, de elaboração e de re-elaboração 

dos significados e sentidos das práticas culturais e educativas, como aponta Fontana (2005).  

Os relatos dos sujeitos indicam que os caminhos que os levaram ao ingresso da 

docência foram diversos. Dentre eles, pode-se citar a necessidade financeira, a oportunidade 

profissional e, embora não tivessem uma preparação específica no campo dos saberes 

pedagógicos, estes professores aceitaram o desafio de ser docente. Os professores, sujeitos da 

pesquisa, mesmo não tendo preparação específica para a docência, assumiram e se engajaram 

para a construção da profissão, buscando meios para ensinar com sentido e com significado, 

conforme expressa a professora Maria no trecho abaixo:  

 

Então entrar no serviço universitário era um sonho. Essa coisa de 

formar gente, eu amo, não vejo minha vida sem isso. É muito bom, eu 

gosto e me sinto muito a vontade [...] eu não me imagino não ser 
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professora e não ser médica [...] o paciente precisa de carinho e o aluno 

também. (professora Maria) 

 

Esse depoimento revela que a escolha pela profissão de médica e a escolha pela 

docência são muito fortes e carregam muitos significados e sentidos para esta professora. Os 

sentidos e significados atribuídos ao papel docente, sem dúvida, sofreram influências do meio 

familiar, cultural e social e são, também, abordados nas influências recebidas para se tornar 

professor. 

 

5.2 As influências para Ser Professor e a prática pedagógica 

 

Tardif (2000) traz uma importante reflexão no que diz respeito às influências anteriores 

à docência, pois menciona que os fatos importantes lembrados pelos professores e que 

influenciaram sua escolha pela carreira docente, acabam determinando muitas vezes suas 

ações, o fazer e o não fazer. Essas influências apresentam uma aproximação com os saberes 

pré-profissionais e são ligados ao estudo não formal (família, cultura...) e também à formação 

anterior ao início de seus estudos formais de iniciação ou capacitação na atividade docente. 

Muitos fatos trazidos pelos entrevistados foram marcantes na constituição como 

professores. Alguns fatos apontam forte influência da época anterior ao curso de graduação e 

estão ligados à influência social familiar e quando estes professores foram questionados sobre 

isso destacaram o perfil de antigos professores, como apontam os trechos abaixo destacados: 

  

Alguns professores do cursinho me influenciaram em algum momento. 

Eu acho que tinham alguns professores muito interessantes. Assim, 

talvez a minha influência, a maneira como eu dou aula, talvez tenha 

sofrido essas influências. (professor Anderson) 

 

Um professor pediatra que tive sempre teve uma postura muito 

carinhosa com os pacientes e alunos [...] até hoje ele é uma pessoa que 

nunca saiu da minha cabeça. Todos os alunos o respeitam e isso faz 

muita diferença, você ter professores, pessoas que mostram um norte. 

(professora Maria)  

 

Os professores foram pródigos em lembrar as pessoas que foram importantes, que 

contribuíram para sua formação e se configuraram como determinantes em seu fazer docente. 

A fala trazida pela professora Maria pode ser aprofundada com o embasamento teórico de 
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Ronca (1980) que aborda a influência dos modelos na constituição do professor e explica que 

os modelos são constituídos nos processo de socialização primária e secundária, podendo 

influenciar a atuação dos professores, e que um modelo guardado na memória pode levar a 

comportamentos e atitudes semelhantes dos alunos no futuro.  

Ronca (1980) reforça, ainda, que a identidade se processa ao longo da vida num 

“continuum” e que as experiências vividas na infância, na adolescência e na fase adulta, a 

partir das relações que o sujeito estabelece com os familiares, amigos e professores, auxiliam 

na configuração de uma imagem e na percepção de si mesmo. A função docente e os saberes 

ligados a ela vão se constituindo durante a trajetória de vida por intermédio das vivências 

familiares e, enquanto aluno, pela influência de professores. Tardif (2000, p.67) explica essa 

construção no trecho abaixo:  

 

Ao evocar qualidades desejáveis ou indesejáveis que quer encarnar ou evitar 

como professor, ele se lembrará da personalidade marcante de uma 

professora do quinto ano, de uma injustiça pessoal vivida na pré-escola ou 
das intermináveis equações impostas pelo professor de química do segundo 

grau. A temporalidade estruturou, portanto, a memorização de experiências 

educativas marcantes para a construção do Eu profissional e se constitui o 
meio privilegiado para se chegar a isso.  

 

O professor Marcos também menciona a influência recebida e corrobora para a reflexão 

de que esse processo acontece ao longo da vida e utiliza uma imagem que expressa o papel de 

guia: “uma pessoa que pega pela mão”, assim ele descreve:  

 

Tive um professor em quem eu me espelhei. Meu orientador aqui da 

escola é uma pessoa em quem eu me espelho bastante. É uma pessoa 

muito dedicada, muito próxima do aluno, uma pessoa muito que pega na 

mão; eu tenho uma mãe professora. O orientador e a minha mãe me 

espelharam nesse sentindo. (professor Marcos) 

 

O ser humano tem sempre referências que marcam, historicamente, a sua constituição. 

Isso também ocorreu com estes professores, sujeitos do estudo. Sobre as marcas que o 

professor pode deixar para o seu aluno, Freire (2011, p.64) explicita que:  

O professor autoritário, o professor licencioso, o professor competente, sério, 

o professor incompetente, irresponsável, o professor amoroso da vida e das 

gentes, o professor mal-amado, sempre com raiva do mundo e das pessoas, 
frio, burocrático, racionalista, nenhum desses passa pelos alunos sem deixar 

marca.  
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O professor Anderson, em sua fala apresentada no trecho abaixo, menciona o que Freire 

(2011) e se percebe que a influência recebida exerce um importante papel nas marcas e 

modelos de ser professor e, sem dúvida, nenhum desses aspectos interferem na formação de 

sua identidade como docente.  

 

Tive professores que eram péssimos professores, não sabiam explicar o 

conteúdo, mas em contrapartida eram excelentes médicos, mas péssimos 

professores. O contrário também é válido, péssimo médicos e bons 

professores e com o tempo e experiência você vai percebendo o que é 

melhor. (professor Anderson) 

 

Sobre esse assunto, Tardif (2000, p.56) enfatiza que o trabalho “[...] transforma a 

identidade do trabalhador na medida em que se dedica à sua realização: [...] se uma pessoa 

ensina durante trinta anos, ela não faz simplesmente alguma coisa, ela faz também alguma 

coisa de si mesma: sua identidade carrega as marcas de sua própria atividade”. O professor 

Anderson deixa expresso que o tempo e a experiência podem modificar a sua atuação como 

professor, pois permitem escolher o sentido que se quer dar. 

Das entrevistas realizadas, podemos dizer que os professores foram alunos e viveram as 

experiências de valores e práticas pedagógicas, absorvendo visões de mundo, concepções 

epistemológicas, posições políticas e experiências didáticas. E assim, por meio delas, foram se 

formando e se organizando para o desenvolvimento e para a constituição profissional como 

docente. Porém, nos depoimentos fica evidente a força da experiência na percepção destes 

professores sobre si mesmos enquanto profissional, seja na atuação como professores da área 

da Medicina ou como professores da área da saúde e que atuam em cursos de Medicina. 

 

5.3 Os Saberes Docentes 

 

O que o professor de Medicina pensa sobre o ensinar? Como o docente que atua nos 

cursos de Medicina constrói seus saberes relacionados ao ensino? Essas foram algumas 

reflexões que permearam o contexto pesquisado, nas quais buscamos aprofundamento por 

meio dos depoimentos dos sujeitos da pesquisa.  

Silva e Batista (1998) enfatizam que o objetivo final de uma atividade de ensino é a 

aprendizagem dos alunos. Reforçam que o professor de Medicina organiza uma aula, 
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acompanha e orienta os alunos em uma atividade prática de enfermaria tendo por meta o 

aprendizado. E essa reflexão trazida pelos autores é apresentada na fala do professor 

Anderson, conforme trecho abaixo:  

 

Hoje, ensinar eu acho que é mostrar a importância das coisas, dos temas 

que você vai trabalhar e estimular o aluno a ir buscar mais a respeito 

dos assuntos em outras ferramentas. Então não é só o que eu sei que eu 

passo pra ele. Talvez assim ensiná-lo a interpretar o que ele está vendo, 

está lendo em outras ferramentas para a vida prática, conseguir filtrar o 

que ele busca e se é realmente importante [...] E então a partir do que 

você passou ele pode ampliar o conhecimento dele. (professor Anderson)  

 

A visão e a percepção sobre o ensino é também modificada pela experiência e pela 

prática do exercício da atividade docente. No trecho abaixo, extraído da fala do professor 

Marcos, esses indícios são apontados: 

  

Hoje, eu tenho uma coisa dicotômica na minha vida [...] então ensinar 

para mim era uma coisa mecânica e eu até brincava que eu ligava o 

taxímetro, dava a aula e ia embora. Hoje ensinar é um processo de 

acompanhar o conhecimento do aluno [...] ensinar para mim é 

transmitir meu conhecimento, induzir e fazê-lo crescer junto comigo. 

(professor Marcos) 

 

Observamos que, na medida em que os professores falavam das concepções em relação 

ao ensinar e de quais conhecimentos necessitavam para essa prática exercida, mostram uma 

preocupação com o compromisso de ir além da transmissão dos conteúdos. O espaço de sala 

de aula se torna, nesse sentido, um “[...] lugar de relações interpessoais, onde professores se 

relacionam com alunos, alunos com outros alunos e todos com o processo de aprendizagem”, 

(MASETTO, 1998, p.53). Muito embora, estes mesmos professores considerem importante o 

desenvolvimento dos conteúdos e, também, demonstrem uma preocupação bastante grande 

com a disciplina a ser ministrada e a liberdade de atuação na criação dos conteúdos.   

O fato de o professor Marcos olhar para a sua mudança na hora de ensinar e considerar 

o processo de crescimento de seu aluno juntamente com o dele, revela sua compreensão do 

papel do outro no processo de ensino, confirmando, assim, a perspectiva de Vygostky (1934) 

de que a construção do conhecimento se realiza a partir do outro.  

Ao analisar, especificamente, a questão da prática pedagógica se constata a importância 

que têm os saberes pedagógicos, descritos por Tardif et al (1991). Esses saberes são 
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considerados para analisar a prática pedagógica e as metodologias utilizadas na execução das 

aulas dos sujeitos desta pesquisa. O professor Anderson mencionou como realiza as 

atividades em relação aos conteúdos e a forma de abordá-los em sua prática de sala de aula.  

 

O recurso é sempre pouco texto. Falar mais do que mostrar slide. 

Minhas aulas geralmente têm muito conteúdo com pouco texto. Eu não 

gosto muito de slides. Essas coisas são sempre muito esquemáticas, 

muito telegráficas e a informação fica muito aquém. Quando você fala, 

vai esmiuçando melhor o conteúdo. Utilizo slides e da prática eu penso 

que o que eu ensino em sala seja real e que eles possam vivenciar na 

prática, pois o tempo é muito curto, infelizmente muito curto [...] Eu 

utilizo muitos casos clínicos dos pacientes que eu atendo. (professor 

Anderson) 

 

A forma de trabalhar em sala de aula, com ênfase na prática e em especial nos casos 

clínicos, está relacionada aos saberes da experiência docente, trazidos por Tardif et al (1991) e 

que resultam do próprio exercício da atividade profissional docente. A professora Maria 

também se vale de sua experiência e das leituras para organizar metodologicamente as suas 

aulas. Nesse contexto, podemos ressaltar que ela também se apoia nos saberes da experiência, 

como fica evidente no trecho abaixo:  

 

Em geral eu uso ppt e muito figuras de livros ou fotos reais. Eu trabalho 

basicamente com figuras. Na maioria das vezes os slides são de pacientes 

e casos da minha experiência. Tudo é da minha experiência, parece que 

o que tem nos livros eu vivo na prática e trago isso para eles. Trabalho 

muito com casos reais. (professora Maria)  

 

O que é possível perceber nos depoimentos dos dois professores é que, além da 

preocupação com o conteúdo, há uma preocupação com o modo de ensinar esse conteúdo 

como, por exemplo, trazer a prática para a sala de aula. Mesmo sem a formação pedagógica 

para o exercício da docência, estes professores do curso de Medicina, nossos sujeitos da 

pesquisa, buscam recursos pedagógicos e se utilizam muito da prática, ou ainda, do exercício 

da Medicina para exercer a docência.  

O contexto de prática em sala de aula é bastante presente para os sujeitos deste estudo 

por atribuir um forte significado à contribuição da prática profissional, o que corrobora com 

Marcondes e Gonçalves (1996) ao enfatizar que para tornar a aprendizagem significativa é 

preciso que os estudantes atribuam sentido aos conteúdos e que percebam a aplicabilidade 
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desses conteúdos às situações que lhes dizem respeito. No caso da Medicina, a aplicabilidade 

ao caso clínico do paciente.  

Em consonância com essa compreensão a partir da experiência médica, os professores 

também demonstram uma preocupação com a aprendizagem dos alunos e se estes realmente 

aprendem o que é relevante. A reflexão foi bem explorada pelo professor Anderson ao se 

manifestar sobre a questão, conforme trecho abaixo:  

 

Acho que a experiência clínica e de vida prática nos traz isso. Da vida 

acadêmica, o importante é saber filtrar se um tema é relevante e tem 

relevância teórica. Um bom artigo cientifico que tem veracidade 

também tem uma metodologia de avaliação e a vida vai ensinando pra 

gente. Às vezes os alunos novos pegam um artigo X e saem lendo, tendo 

como verdade e acham que aquilo que está publicado é verdadeiro, não 

é tudo que está na internet que é uma verdade absoluta. Precisamos 

avaliar com cautela, com critérios, olhar o rigor científico. Então eles 

leem uma coisa e falam que foi publicado na Science e, então a pergunta 

que eu faço é se isso tem metodologia e se é realmente válido, pois 

montar artigo científico qualquer um monta. O problema é apresentar e 

tecnicamente estar perfeito. (professor Anderson)  

 

A preocupação demonstrada pelo professor Anderson envolve vários aspectos na 

relação do ensinar e de planejar esse ensino. O cuidado com a escolha do conteúdo e com o 

rigor científico, além da preocupação com a criticidade do aluno em relação ao que lê e 

pesquisa, pode ser relacionada aos saberes e aos conhecimentos docentes abordados por 

Shulman (1986) que, nessa situação, relaciona-se ao conhecimento do conteúdo da matéria 

ensinada. Segundo o autor, mais do que saber ensinar é preciso compreender a matéria que 

será ensinada, para então criar formas para ensiná-la.  

Além disso, a maneira como essa compreensão da matéria é comunicada, faz os alunos 

perceberem o que é essencial e o que é periférico de tudo aquilo que é ensinado, o que é 

verdadeiro e válido no campo prático do exercício da Medicina, bem como expressa um 

conjunto de atitudes e de valores que influenciam na compreensão por parte dos alunos. Esse 

contexto referenciado por Shulman (1986) é um dado importante para o professor Anderson 

que apresenta uma grande preocupação com a veracidade dos artigos científicos e dos 

conteúdos que trabalha com seus alunos.  

Vale lembrar que, na área da Medicina, a apropriação dos conhecimentos pedagógicos 

se faz durante a trajetória acadêmica do profissional médico que vai se tornando professor, ou 

seja, a construção de saberes ligados à sua prática como docente. Nos relatos dos três 
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professores de Medicina entrevistados para este estudo, observamos que, mesmo conhecendo 

o conteúdo específico da área de referência, a construção do saber pedagógico e das formas de 

ensinar vai se desenvolvendo na vivência da sala de aula e, assim, constituindo os saberes da 

prática e da experiência.  

O modo como o professor organiza os seus conhecimentos e estabelece relações com as 

atividades práticas é identificado por Shulman (1996) como o conhecimento estratégico e se 

aproxima dos saberes da experiência apresentados por Tardif et al (1991) e Tardif (2000) 

como os saberes que nascem da prática e a ela se incorporam. Os professores entrevistados 

mencionam que constroem sua trajetória como docentes amparados na existência desses 

saberes provenientes da prática médica. O ensino é marcado por orientação e discussão dos 

casos clínicos trabalhados pelos profissionais médicos em seus consultórios. Assim, a 

experiência profissional pode ser o disparador da prática docente, o que fica evidente em 

relatos dos três sujeitos desta pesquisa, apresentados abaixo:  

 

O professor precisa ter muita experiência prática, clínica e trazer isso 

para a sala de aula. (professor Anderson) 

Eu só trabalho com Oncologia e, na maioria das vezes, os slides são de 

pacientes e casos, e isso é da minha experiência. Tudo é da minha 

experiência, parece que o que tem nos livros eu vivo na prática e trago 

isso para eles. Trabalho muito com casos reais. (professora Maria) 

Eu me vejo, hoje, como um professor mais completo. Eu tenho uma 

grande experiência, vivência fora da sala de aula.  Consigo levar muito 

da minha vivência para a sala de aula, a vivência experimental. 

(professor Marcos) 

 

Outro elemento importante na análise, destacado durante as entrevistas com os 

professores e, também, discutidos por Tardif et al (1991) e Tardif (2000) e por Shulman 

(1986), refere-se aos saberes curriculares e aos saberes de conhecimento curricular que foram 

percebidos como necessários ao exercício da docência, tais como: o conhecimento do 

Currículo do curso e do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e a necessidade de uma área de 

coordenação mais presente com os professores e alunos da Medicina. 

O professor Anderson, quando questionado sobre a existência do PPC, menciona não ter 

conhecimento:  

 

Não tem nenhum, que me envolva pelo menos não. Não, isso não tem, o 

que fazemos são discussões científicas por parte dos professores. Não 

tem institucionalizado para a Medicina, talvez se eu for procurar lá 
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dentro da Pedagogia eu receba algum tipo de ajuda, vai dar um apoio 

personalizado para mim. [...] O programa eu mesmo faço. Eu sei qual é 

a cadeira e a sequência eu faço. Apresento para a universidade, não 

esperando aprovação, elaboro e apresento do que eu acho essencial. 

(professor Anderson) 

  

E o professor Marcos traz na sua realidade a existência de um ‘centro pedagógico’ 

atuante: 

 

Cada série tem um coordenador pedagógico e esse coordenador é que 

faz o ajuste. Cada série tem um Projeto Pedagógico e tem objetivos por 

módulos. Às vezes, os assuntos se esgotam e precisam de outros 

assuntos. (professor Marcos) 

 

Assim, fica evidente que a existência de um centro pedagógico é um fato relevante para 

o professor Marcos, pois reconhece a importância do conhecimento pedagógico e de um 

centro pedagógico que o apoie e o oriente. A professora Maria recebe e reconhece o apoio do 

coordenador, no entanto não deixa de evidenciar seu papel de professora nesse planejamento 

dos temas a serem trabalhados em sala de aula. Esse contexto se confirma nas falas 

apresentadas abaixo:  

 

Geralmente, lá dentro do curso de Medicina, nós temos uma 

psicopedagoga e geralmente ela identifica alguns casos para a gente. Ela 

trabalha junto com os professores. É um setor de Psicopedagogia que 

geralmente identifica essas questões de alunos. Tem faculdade de 

Medicina que chama isso de Núcleo de Apoio Psicopedagógico (NAP). 

(professor Marcos)  

 

Existe um coordenador do curso e eu recebo o tema e preparo o tema. 

Esse coordenador apoia no que for necessário, mas fica mesmo por 

minha conta. (professora Maria)  

 

Sabe-se que a discussão sobre os saberes está atrelada ao processo de formação 

continuada, uma necessidade formativa presente, também, na trajetória profissional dos 

professores de cursos de Medicina. Os professores entrevistados mencionam essa necessidade 

da profissionalização do professor nessa área e que condiz com uma das considerações 

apresentadas pela CINAEM, no relatório de 2000, em que apenas 5% dos professores dos 

cursos de Medicina apresentam especialização em Educação.  
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Os docentes entrevistados contextualizam a necessidade de uma educação continuada 

que os prepare em relação aos aspectos pedagógicos do exercício da docência, pois sentem 

falta desse conhecimento que vai além do conhecimento da matéria. 

 

5.4 As necessidades formativas e a busca por uma formação pedagógica 

 

Como já destacado no tópico anterior, é muito reduzido o número de professores da área 

da Medicina que busca por uma especialização na atividade de ensinar, conforme já citado 

pelo CINAEM. No entanto, essa necessidade de formação pedagógica é reforçada pelos 

sujeitos, como nos relata um dos sujeitos. 

 

Em Medicina tem uma coisa muito esquisita. Nenhum professor 

universitário foi preparado para ser professor, ninguém, absolutamente 

ninguém. Então você tem uma heterogeneidade muito grande no curso. 

(professora Maria) 

 

O CINAEM incentivou a criação de núcleos de Educação Médica em cada escola de 

Medicina. Esses núcleos têm por objetivo capacitar e profissionalizar os docentes. 

Tamosauskas (2003) menciona que os núcleos tiveram espaço de troca de experiência e de 

discussão nos congressos médicos da Associação Brasileira de Educação Médica (ABEM) e 

mostraram as atuações da coordenação do curso, do corpo docente e de apoio ao discente.  

Batista e Ribeiro (2000) analisam o papel dos núcleos e explicam a sua importância para 

o desenvolvimento profissional dos professores a partir da criação de espaços onde se possam 

discutir o fazer docente e o processo de formação decorrente da avaliação institucional. 

Vejamos no trecho abaixo:  

 

Os núcleos de educação médica poderão desenvolver um papel fundamental 
na educação permanente, mobilizando os professores para o processo de 

desenvolvimento docente; seja na realização de eventos como fóruns, 

seminários, conferências, seja como oficinas e grupos de estudo, a partir de 

necessidades identificadas no processo de trabalho. A iniciativa deve ser 
estimulada a partir da reflexão sobre a prática, do conhecimento gerado por 

avaliação institucional e por projetos de pesquisa que envolvam, entre outras 

dimensões, o fazer docente e o processo de  formação. (BATISTA; 
RIBEIRO, 2000, p.132) 
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Na área da Medicina, existe a obrigatoriedade das disciplinas de Pedagogia Médica e 

Didática, especialmente nos cursos de mestrado e de doutorado. A professora Maria identifica 

o mestrado como uma das fontes de saberes docentes e que atenderia a necessidade formativa 

desses professores em relação ao pedagógico. Mas pode-se identificar, no trecho abaixo, que a 

disciplina Didática aparece como um plano secundário em seu relato:  

 

Nós gostamos de atender pacientes e fazer cirurgia. Quando fazemos o 

mestrado, acho que deveríamos aprender a ser professor, mas não é 

isso. Você está na sua linha de pesquisa e é obrigado a fazer o curso de 

Didática, mas faz porque é obrigado a cumprir. O doutorado é pior 

ainda. (professora Maria) 

 

Essa questão é abordada por Marcondes e Gonçalves (1998) ao relatar que a pós-

graduação stricto sensu, em Medicina, procurou minimizar a questão das disciplinas no 

contexto pedagógico, introduzindo duas disciplinas obrigatórias: Didática Especial e 

Pedagogia Médica.  

O professor Marcos também fala da importância dessa formação pedagógica e 

esclarece, no trecho abaixo, como tem buscado essa formação: 

  

Participo dos congressos de educação médica e eu acabo tendo uma vida 

dupla, pois tem os congressos que são da minha especialidade e os de 

Educação Médica. Isso é outra maneira deles (médicos) se atualizarem, 

ao invés deles irem fazer um curso de formação, eles podem ir aos 

congressos para se atualizarem. Existe a ABEM e tem congresso anual e 

está bem próximo. (professor Marcos) 

 

A professora Maria em sua fala aborda que a busca por formação na área pedagógica e a 

constituição dos saberes acontecem através do auto aprendizado e principalmente da vontade 

de querer aprender e fazer: 

 

Preparação vem da leitura e vontade de acompanhar o novo, muita 

viagem e congressos isso é fantástico. (professora Maria)  

 

A fala dessa professora insere-se no contexto apresentado por Marcondes e Gonçalves 

(1998) e reforça a necessidade de uma capacitação do médico nas disciplinas pedagógicas. 
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Já para opinião do professor Anderson, os congressos de Educação Médica continuada 

auxiliam muito para a capacitação do médico e enfatiza que os congressos de Educação em 

que são discutidas as questões pedagógicas estão distantes da realidade.  

 

Agora, se for um congresso de atualização médica continuada sim, eu 

acho que ajuda bastante. Mas os congressos pedagógicos estão 

desconectados com a realidade das universidades, pois tem lá muita 

teoria. O esquema pedagógico que apresentam é importante, mas na 

hora que você extrapola, percebe que são realidades muito diferentes. 

(professor Anderson)  
 

Para Marcelo Garcia (2009, p.13) as possibilidades de melhorar o ensino e a 

aprendizagem se aplicam quando os professores questionam, de forma coletiva, as rotinas de 

ensino que não obtêm sucesso e “[...] examinam as novas concepções de ensino e 

aprendizagem, encontram formas de responder as diferenças e os conflitos e se implicam 

ativamente em seu desenvolvimento profissional”. Quando perguntados sobre a formação 

docente aos sujeitos da pesquisa - professores médicos - estes falam dos conhecimentos que 

devem ser adquiridos pela prática na Medicina e ao longo de sua carreira como professor e 

relacionam, ao tempo de docência, a sua prática com o “ser professor”.  

 

Tudo contribui, é uma continuação, extensão do que eu aprendi. Mas 

tudo que o curso de Medicina me trouxe serviu para minha experiência. 

(professora Maria) 

 

Esse contexto é enfatizado por Marcondes e Gonçalves (1998) ao esclarecer que se 

poderia imaginar que as disciplinas de “Didática Especial” e “Pedagogia Médica”, inseridas 

com obrigatoriedade nos cursos de pós-graduação em Medicina, pudessem contribuir para o 

aprendizado de alunos-professores. Porém, o pesquisador menciona que essas disciplinas se 

constituem no único momento de reflexão sobre o ensino médico, no entanto, elas têm cargas 

horárias pequenas e os recursos humanos para ministrá-las também são poucos.  

Dessa reflexão, no caso da área da Medicina, pode-se dizer que o professor de Medicina 

se desenvolve na docência pelo autoaprendizado contínuo e que os professores interessados 

em melhorar o seu desempenho didático necessitam buscar informações pertinentes em livros 

e revistas. Ou, ainda, frequentar reuniões científicas sobre ensino médico, buscar assessoria, 

novos cenários de ensino e, principalmente, realizar as aulas com criatividade.  

 



53 
 

5.5 O aluno, a tecnologia e a exigência de novos saberes 

 

No processo de análise das entrevistas, uma dimensão que veio à tona nos relatos dos 

professores refere-se à emergência de novos saberes dos professores em relação à tecnologia e 

especificamente como lidar com o processo de aprendizagem desse novo aluno conectado e 

usuário constante da internet, do iPad e de seu iPhone.  

Usar o celular dentro da sala de aula já não é um tabu. Diversos estudos têm mostrado 

que, ao invés de coibir o uso dos dispositivos móveis, as instituições devem incorporá-lo 

como um recurso que já tem uma forte ligação com a rotina dos estudantes.  

A adaptação tem representado um grande desafio para as instituições de ensino, que têm 

buscado diversos recursos para acompanhar o estilo de vida da nova geração “conectada”, 

como atividades interativas, aplicativos mobile e sistemas de gestão de informações e provas. 

Atualmente, o cenário que se vê são salas de aula que rompem os limites tempo-espaço 

e alunos e que exigem tratamento mais flexível, transdisciplinar e, sobretudo, não linear. 

Dessa forma, com o uso cada vez mais constante das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs), a aprendizagem pode ocorrer a toda hora e em todos os lugares, 

resignificando o papel dos professores e alunos. 

Nesse sentido, Moraes e Paiva (2014) ao falarem sobre a tecnologia na educação básica,  

trazem reflexões contemporâneas sobre o triângulo sociedade-educação-tecnologias e suas 

influências no ensino de Ciência. Os autores contextualizam que há necessidade de se refletir 

sobre as vias pedagógicas que se abrem a partir da tecnologia. Para Papert (1990 apud 

MOARES; PAIVA, 2014), cada tecnologia expressa um projeto, cuja a intencionalidade 

poderá ser revertida pelo aprendiz e expandida através da partilha significativa com os outros. 

 Esse contexto em relação à prática pedagógica e uso da tecnologia tornou-se um 

desafio também para os professores do curso de medicina e é apresentado na abordagem dos 

docentes entrevistados. Para a professora Maria as novas gerações estão sendo alfabetizadas 

na tela e nos dedinhos, conforme evidenciado em seu depoimento. 

 

Uma busca rápida e mudou, pois é uma geração que foi alfabetizada 

pela tela e então a referência é o a tela que brilha o livro não brilha [...] e 

nos como acadêmicos ainda não temos esta definição se nós vamos 

passar a este modelo, nós não temos, mas as crianças estão sendo 

alfabetizadas na tela e nos dedinhos. (professora Maria) 
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A preocupação com o perfil deste aluno que chega à universidade e o quanto o professor 

já esta inserido neste novo contexto tecnológico, também é apresentado pelo professor 

Anderson. Segundo o professor o maior desafio é fazer com que os alunos fiquem atentos a 

aula. 

 
Hoje o maior desafio é fazer os alunos estarem atentos pra sua aula [...] 

Eles ficam nos celulares, iPads e então tem sempre uma pergunta: o Sr 

não disponibiliza a aula pra gente na internet pra gravar?  E se falar 

que sim, pronto, não tem mais nada.  (professor Anderson) 

 

No depoimento do professor Anderson, há uma preocupação que corrobora com o 

contexto trazido por Papert (1990 apud MOARES; PAIVA, 2014), em que se defende que o 

papel do professor consiste em assegurar um ambiente de aprendizagem com nutrientes 

cognitivos a partir dos quais os alunos constroem o seu conhecimento. Essa reflexão atrelada 

ao universo dos professores do curso de Medicina revela que é importante pensar no quanto 

esses professores estão preparados e amparados para o uso de recursos tecnológicos e 

pedagógicos. Essa importante elucidação é contextualizada pela professora Maria quando 

menciona a dificuldade de adaptação dessa nova realidade tecnológica. 

 

Você vê hoje os professores mais antigos com dificuldade de se 

adaptarem a esta realidade. (professora Maria) 

 

Ao mesmo tempo a professora Maria menciona outro aspecto que é abordado por Papert 

(1990 apud MOARES; PAIVA, 2014) e que se refere à partilha significativa de conhecimento 

entre aprendiz e o outro. A professora contextualiza:  

 

Um dia desses fui dar aula e tem um cálculo que precisa ser feito e eu 

faço de cabeça há muito tempo então uso a régua somente para conferir, 

então eu perguntei: vocês sabem o que é isso, a régua de cálculo? E teve 

um silêncio na sala, absoluto, então eu perguntei: como vcs calculam? 

dra agente baixa o aplicativo e eu: que bom, então me ensinam como 
baixa o aplicativo (risos). (professora Maria)  

 

Além da partilha significativa de conhecimento, que é muito enriquecedora no contexto 

de aprendizagem, os professores do curso de medicina apontam uma importante preocupação 

que engloba aspectos relacionados à veracidade do que os alunos buscam na internet:  
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As vezes os alunos novos pegam um artigo X e saem lendo, tendo como 

verdade e acha que aquilo que está publicado é a verdade absoluta, 

plena e também isso é uma coisa importante que precisamos ter hoje, 

não é tudo que esta na internet que é um  verdade absoluta. Precisamos 

avaliar com cautela, com critérios, olhar o rigor científico. (professor 

Anderson) 

 

Os desafios dos professores do curso de medicina condizem com os desafios da 

educação de uma forma geral, pois segundo Moraes e Paiva (2014) o desafio passa por 

práticas pedagógicas menos engessadas, bem como a conciliação da extensão de informações 

e a variedade das fontes de acesso.   

Sem dúvida nenhuma estes aspectos estão inseridos na necessidade de novos saberes 

pedagógicos para o exercício da docência e trazem um aspecto muito relevante a ser 

observado no curso de Medicina.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao elaborar as considerações finais desta pesquisa, considera-se importante destacar 

que não temos a pretensão de esgotar as reflexões sobre o tema e as evidências apresentadas 

pelos sujeitos desta pesquisa. Dessa forma, considerou-se a perspectiva de que o estudo 

sinalizou para a emergência de novas temáticas decorrentes das abordadas neste estudo e, 

assim, constatou-se a necessidade de uma continuidade e aprofundamento acerca das 

discussões, possibilitando a realização de novas pesquisas.  

O estudo teve como eixo norteador a compreensão do processo de construção e 

constituição da formação do professor da área da Medicina e privilegiou a questão do ensino e 

dos saberes pedagógicos na prática docente. Para analisar os depoimentos foram elencados 

quatro eixos com a finalidade de identificar as principais dificuldades de professores-médicos 

na sua atuação como docente, as influências recebidas, os saberes pedagógicos que os 

envolvem e as necessidades formativas destes professores.  

A partir da análise dos depoimentos, pode-se perceber que, os processos de construção e 

de constituição como docente, identificam como necessário o conhecimento para exercer à 

docência e o saber do conteúdo específico da matéria a ser ensinada, ou seja, o conteúdo da 

disciplina que lecionam. Nesse sentido, tal constatação nos remete ao eixo norteador desta 

pesquisa: os professores de Medicina têm a percepção da necessidade de saberes específicos 

para a docência? 

As dificuldades com os conhecimentos ligados à docência, reveladas nos relatos dos 

professores, foram unânimes em relação à didática, às metodologias, ao currículo, ao 

planejamento e aos recursos a serem utilizados para auxiliar na exposição dos conteúdos nas 

aulas. Outro dado importante, levantado pelos professores é referente aos conhecimentos 

pedagógicos é à falta de clareza que têm em relação a esses conhecimentos. Um indicativo em 

referência à prática, à postura ética, ao compromisso com os alunos e ao domínio do conteúdo 

também é apontado pelos sujeitos, sendo esses aspectos destacados como conhecimentos 

importantes pelos professores.  

As influências que direcionaram as práticas desses professores na sala de aula foram, 

também, mencionadas nas entrevistas. Os professores trouxeram lembranças de familiares e 

de seus antigos professores, o que convergiu com estudos já citados. A forma de ensinar 

recebeu influências de suas experiências anteriores, referenciadas em seus professores ou em 
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experiências familiares e culturais. Para os professores formados na Medicina, as atividades 

profissionais como médico configuram-se como fator de influência na atividade docente, pois 

as experiências do consultório, a vivência de médico e os exemplos do cotidiano são levados 

para a sala de aula. As experiências com os alunos são apontadas como enriquecedoras na 

relação professor-aluno e, mais uma vez, os fatos como: família, educação e cultura 

exercendo forte influência nessas experiências.  

Os professores demonstram uma preocupação muito forte com a formação dos alunos 

indicando e com a relevância das questões pedagógicas em relação ao ensino e à 

aprendizagem desses alunos, futuros médicos e, talvez, futuros professores de cursos de 

Medicina. Apenas um demonstrou ter o conhecimento do PPC e os demais demonstraram 

saber que existe um centro pedagógico e um currículo, mas o envolvimento com o mesmo não 

é constante ou, ainda, identificado como um contato e um apoio necessário. Percebe-se, 

assim, que esses conhecimentos não se configuram como saberes docentes para os professores 

no exercício da docência.  

Outra reflexão que propomos a partir dos achados já mencionados, permite anunciar que 

os sujeitos desta pesquisa reconhecem a ausência de formação pedagógica e que no próprio 

processo de ensinar estes foram se identificando e se constituindo também como profissionais 

do ensino e, assim, atribuindo sentidos e significados à docência na área da Medicina. Alguns 

indicativos emergiram da elaboração do estudo, os quais não se consideram definitivos e sim 

podem possibilitar um trabalho com o ensino mais qualificado de professores de cursos de 

Medicina e auxiliar na construção de seus saberes docentes. São eles: 

a) Necessidade de se fortalecer a formação continuada dos professores de Medicina em 

relação às questões didático-pedagógicas.  

b) Incentivar a criação de centros pedagógicos nas IES que possuem o curso de Medicina, 

com o objetivo de assessorar o professor e instrumentá-lo, promovendo assim a participação 

multidisciplinar.  

c) Compromisso das IES com a formação docente por meio de parcerias com outras 

instituições no sentido de proporcionar espaços de interação em que professores e 

pesquisadores partilhem suas experiências e possam elaborar uma reflexão crítica sobre a 

prática docente e os processos de ensino e de aprendizagem. 

d) Uma maior aproximação das instituições ou centros pedagógicos das escolas de medicina 

com instituições de formação de educadores.  
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Configuram-se assim, algumas possibilidades alinhadas à construção dos saberes 

docente e que, a partir desta pesquisa, provocam uma reflexão sobre a formação dos 

profissionais que atuam como docentes em cursos de Medicina, profissionais estes da área da 

saúde com ou sem formação específica em Medicina. 

Um dado importante que também emergiu nesta análise final do trabalho e que 

corrobora com as considerações apresentadas, se refere à reportagem do Jornal O Estado de 

São Paulo, publicada em 29 de Janeiro de 2015, noticiando que mais da metade dos recém-

formados em Medicina no Estado de São Paulo foi reprovada no exame do Cremesp de 2014, 

segundo resultados divulgados pelo órgão responsável. Dos 2.891 egressos de escolas 

médicas paulistas que fizeram a prova, 55% não conseguiram atingir o porcentual mínimo de 

acertos, de 60%. 

O presidente do Cremesp, Braulio Luna Filho, declara sua preocupação com a atual 

situação: "É uma surpresa desagradável saber que os alunos saem da faculdade sem saber 

coisas básicas. E, ao mesmo tempo, nos dá uma sensação de impotência porque não podemos 

impedir que esse profissional incompetente exerça a profissão". Nessa declaração ele enfatiza 

o fato de que, pela legislação brasileira, para conseguir o registro do órgão, basta que o recém-

formado participe do exame, independentemente do seu desempenho. Para o diretor primeiro-

secretário do Cremesp, Renato Azevedo, a principal causa do desempenho ruim dos egressos 

é a baixa qualidade da formação médica. "As escolas nem sempre têm corpo docente 

qualificado, hospital escola, laboratórios, biblioteca", diz Azevedo. 

Para qualificar melhor o corpo docente é preciso que os professores de medicina saibam 

mais do que os conteúdos relacionados à medicina, que estejam envolvidos com os conceitos 

e saberes pedagógicos para exercer este importante trabalho que é a docência. Além deste 

contexto , um novo enfrentamento emerge para os professores e está relacionado ao uso da 

tecnologia e à chegada dos novos alunos que estão inseridos neste contexto, ou seja, um 

desafio aos professores na atualidade é saber ensinar a partir do surgimento das  novas 

tecnologias e de quais saberes pedagógicos se valem os professores neste processo de ensino. 

Temática importante e objeto significativo para novas investigações. 
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APÊNDICES 

  

Apêndice I - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP) 

Programa de Estudos Pós-Graduados em Educação: Psicologia da Educação 

 

Caro (a) Professor (a), 

 

Sou aluna de Mestrado do Programa de Estudos Pós-graduados Educação: Psicologia da 

Educação, da PUC-SP, e estou em processo de elaboração de minha dissertação, com o 

objetivo de conhecer o professor que atua na área da Medicina. Para tanto, estamos utilizando 

como procedimento de coleta de dados entrevistas semiestruturadas que focalizam o processo 

de construção e constituição do professor de Medicina na sua prática pedagógica.   

Estou entrando em contato com professores que lecionam no ensino superior em 

diferentes instituições. Gostaria de contar com sua colaboração, que será de grande 

importância na construção de conhecimentos e contribuirá para o desenvolvimento dos 

estudos sobre a formação de professores na área da Medicina.  

Esclarecemos que os dados coletados para minha pesquisa serão utilizados respeitando a 

identidade do sujeito da pesquisa. Para facilitar nossa conversa e garantir um registro fiel da 

mesma, farei uso do gravador. 

Agradeço, desde já, sua colaboração. 

 

Ieda Maria Brock 

PUC –SP 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Fui esclarecido que: 

 Não poderei esperar benefícios pessoais advindos desta entrevista; 

 Não existem possíveis desconfortos e riscos decorrentes da participação; 

 Minha privacidade será respeitada, ou seja, qualquer dado ou elemento que possa, de 

qualquer forma, me identificar será mantido em sigilo; 

 Posso me recusar a ser entrevistada e a retirar meu consentimento a qualquer momento, 

sem precisar justificar-me e não sofrerei qualquer prejuízo; 

 Tenho livre acesso a todas as informações e esclarecimentos adicionais sobre o estudo e 

suas consequências durante a pesquisa; enfim, tudo o que eu queira sabre antes, durante e 

depois da minha participação. 

 

Finalmente, tendo sido orientado (a) quanto ao teor do projeto e compreendido os objetivos da 

entrevista, manifesto meu livre consentimento em participar. 

 

Nome:_______________________________________________ 

RG:_________________________________________________ 

CPF:________________________________________________ 

 

São Paulo, Agosto de 2014. 

 

_________________________________ 

Professor (a) Participante 

 

__________________________________ 

Ieda Maria Brock  
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Apêndice II – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS  

 

Eixo 1 – Perfil e início de carreira  

Identificação: (iniciais e idade)  

IES:  

Tempo na Instituição: 

Tempo de trabalho como docente: 

 

1- Há quanto tempo você atua como professor no curso de Medicina?  

2- Qual é a sua especialidade médica?  

3- Quais disciplinas você ministra na faculdade?  

4- Da sua experiência profissional (da sua especialidade) o que você pode destacar sobre 

ela na hora de ensinar? 

5- E quando você trás a experiência, que recursos você utiliza? 

6-  Depois que você se formou em Medicina, quanto tempo levou para exercer a 

docência? 

7- Você teve experiência anterior? Ou seja, já tinha exercido a docência em outro 

contexto?  

8- Tem alguma situação, experiência ou episódio que considera mais significativo em sua 

trajetória profissional como professor de medicina? Conte um pouco que experiência foi 

significativa?  

9- Como se deu essa escolha de ser professor? Fale sobre isso? 

10-  Teve alguém que te influenciou nessa escolha?  

11-  A entrada como docente no curso de Medicina trouxe alguma mudança na sua 

trajetória profissional como professor e como médico?  

 

Eixo 2- Manejo da sala de aula  

 

1- Quais os maiores desafios e dificuldades que você enfrentou no exercício da docência? 

Como você faz para enfrentá-los?  

2- Como você lida com isso? O que você procura fazer frente a esta situação? 

3- E tem algum momento que você com seus colegas discutem esta questão de ensino? 

4- Como é o aluno da Medicina hoje? Fale sobre ele.... 

5- Você se preparou para ser professor, como isso se deu?  

6- Seu paciente sabe que você é professor? 

 

Eixo 3 – Ensino e saberes  
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1- O que é ensinar para você?  

2- Na hora de ensinar os seus saberes veem de quais fontes? Você utiliza mais 

experiências, casos, leituras....  

3- O que você considera que o curso de Medicina trouxe para você ensinar melhor?  

4- Qual é a sua percepção hoje em relação ao curso de Medicina?  

5- O que é importante o professor de Medicina saber na hora de ensinar?  

 

Eixo 4 – Prática em sala de aula  

 

1- Se hoje um médico amigo seu fosse começar na docência, o que você diria a ele?  

2- O que você faria de diferente de quando você começou?   

3- Você buscou especialização para a atuação de docência? Que tipo de especialização?  

4- Como você se atualiza para dar aula?  

5- Que tipo de contribuição os congressos de educação médica trazem para você ensinar 

em sala de aula?  

6- Você preparou o seu programa de ensino ou já estava pronto?  

7- Você conhece o projeto pedagógico do curso? Sabe que tem? Você acompanha o 

projeto pedagógico atualizando? Modifica? O que leva você a fazer alterações neste 

programa?  

8- Como você planeja suas aulas? Onde você busca apoio para preparar suas aulas?  

9- Conta para mim algum caso de aluno que tenha dificuldade de aprendizagem? Você 

consegue identificar por que ele tem essa dificuldade?  

10- Onde você se apoia para resolver as questões com este aluno que tem dificuldades? 

11- Você fez algum curso voltado para a área pedagógica? Para questões do ensino?  

12- Onde você trabalha existe um centro didático, coordenação? Que tipo de apoio você 

recebe? Te ajuda? Contribui? Em que contribui? Conte algum caso... 
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Apêndice III – ENTREVISTA 01 

 

Eixo 1 – Perfil e início de carreira  

Identificação: A.D  

Instituição: Privada – em SP  

Tempo da Instituição: 1968 – ano de criação 

Tempo de trabalho como docente: 25 anos  

 

Eixo 1 – O início  

 

1. Há quanto tempo você atua como professor no curso de  medicina?   

Há mais de 20 anos, há 25 anos, na mesma instituição, lá eu só sou professor de medicina. 

Eu tenho contratos temporários em outras universidades para eu dar o curso de 

dermatologia para pós graduando e isso é em todo o Brasil.  

2. Qual é a sua especialidade médica?  

Atuei em diferentes áreas, mas me dediquei para a dermatologia em doenças autoimunes 

como Psoríase.  

3. Quais disciplinas você ministra na faculdade?  

Na graduação Dermatologia geral tá. Nas pós-graduações eu só falo de doenças 

autoimunes, só colagenoses e psoríase.  

4. Da sua experiência profissional (da sua especialidade) o que você pode destacar 

sobre ela na hora de ensinar?  

Sem dúvida eu acho que sim, primeiro por que minha disciplina é muito, é talvez especial, 

pois às vezes se banaliza um pouco as lesões de dermatologia, em muitos sentidos, 

estudantes de medicina em geral, tá. Então o que agente leva sempre é assim, a experiência 

da prática que é nunca desprezar algum tipo de queixa, por mais que você acha que esta 

sabendo o que o paciente tem você examina ele inteiro, de sempre a mesma importância 

para qualquer tipo de queixa, nunca minimize a queixa que o paciente está trazendo, isso é 

fundamental. 

5. E quando você trás a experiência que recursos você utiliza?   

Utilizo slides e da prática eu penso que  o que ensino em sala seja real é que eles possam 

vivenciar na prática, pois o tempo é muito curto, infelizmente muito curto.  

6. Depois que você se formou em medicina quanto tempo levou para exercer a 

docência?  

É... demorou... demorou 3, 6 anos, aproximadamente 6 anos.  

7. Você teve experiência anterior? Ou seja, já tinha exercido a docência em outro 

contexto? 
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Tive, eu dava aula em cursinho (neste momento ele demonstra muita felicidade). Eu fazia 

faculdade e dava aula em cursinho, cursinho pré vestibular. 

8. Tem alguma situação, experiência ou episódio que considera mais significativo 

em sua trajetória profissional como professor de medicina? Conte um pouco que 

experiência foi significativa?  

Tem, agora geralmente as que eu acho que foram muito boas parece que não é a mesma 

coisa pro aluno. As vezes eu saio falando que aula chocha que eu dei  e assim aula foi um 

sucesso. Então as vezes as visões são um pouco distorcidas.  

Você se lembra de alguma  que te marcou?  

Lembro, assim, acho que a que mais marcou foi quando eu dei, talvez uma das primeiras 

aulas de doenças autoimunes em colagenoses que foi uma aula totalmente inovadora. Acho 

que eu vim de fora, com o aprendizado de fora e eu trouxe e  acho que consegui, implantei 

algo novo, foi uma aula bem revolucionária, tá, esta foi realmente uma aula marcante de 

muitos anos atrás, uma das primeiras aulas que  dei qdo retornei para o Brasil.  

Teve algum recurso além do conteúdo inovador que vc utilizou para esta aula?  

O recurso é sempre pouco texto e muita... ah, falar mais do que mostrar slide, né, texto 

escrito, minhas aulas geralmente te muito conteúdo  com pouco texto, eu não gosto muito 

de slides, estas coisas, é sempre muito esquemático, muito telegráfico a informação e 

depois vc falando vc vai esmiuçar o que está no esquema, naquele telegrama.  

9. Como se deu essa escolha de ser professor? Fale sobre isso?  

Hum, não sei, acho que foi assim, meio acontecendo, não teve assim um momento 

específico. Eu nunca me formei e disse assim, vou ser professor de medicina, nunca... eu 

acho que as cosias foram acontecendo comigo. Sabe, eu me interessei por um nicho dentro 

da dermatologia, fui estudar fora e quando eu cheguei eu acho que eu tinha alguns 

conhecimentos que aqui ainda não tinha. Então quando você começa a passar estes 

conhecimentos e ai você vai. O professor foi acontecendo, automaticamente foi surgindo.  

10. Teve alguém que te influenciou nessa escolha?  

Acho que até lembro, alguns professores do cursinho me influenciaram em algum 

momento, eu acho que tinha alguns professores muito interessantes assim, talvez a minha 

influência, a maneira como eu dou aula, talvez tenha sofrido estas influências. Não foram 

dos professores em geral da medicina. Mais dos outros.  

Na medicina, talvez eu tenha aprendido muito mais com um colega que não dá aula muito 

bem, mas com um colega que faz uma discussão de caso clinico sabe e discute um caso 

extremamente bem, talvez eu tenha aprendido muito mais com estes do que com alguns 

professores que davam aulas magistrais, mas na prática também deixava a desejar. Então, 

nem sempre o bom professor do palco, ele consegue na vida da medicina uma questão 

prática. Então eu lembro muito bem que tinha o professor Vinicius que já morreu inclusive 

e eu lembro muito bem que a discussão de casos com ele era a melhor coisa que podia 

acontecer e ele pra dar aula era péssimo, a aula dele era péssima. Ele não sabia dar aula... 

me ensinou muito mais do que alguém que estava lá em cima dando uma aula, não que não 

tenha bons professores nos dois sentidos, mas este é um exemplo que  eu posso te dar.    

11. A entrada como docente no curso de medicina trouxe alguma mudança na sua 

trajetória profissional como professor e como médico?  

Ah, eu acho que mudou... mudou sim.... 
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O que mudou?  

Primeiro que assim a gente já foi abrindo mão de sub empregos, eu acho. A gente que é 

autônomo tem muito sub emprego, você está sempre sub empregado de uma clinica, de um 

outro colega que tem uma clinica maior e etc. quando eu comecei, entrei na  vida 

universitária, isso foi uma opção que eu já comecei a tirar do meu caminho. Então eu tinha 

que me dedicar mais a universidade, por mais que eu ganhasse eventualmente menos, você 

acaba tendo menos tempo para sua vida privada e então você vai selecionando sua vida 

privada, o que realmente vale a pena pra você fazer e você se dedicar de maneira inteira 

pra universidade. Não dava pra... assim vou te dar um exemplo prático, atender um grande 

convênio, com 90, 60 pacientes por dia e ainda ter que cuidar de dar aula, pesquisa e etc. 

então isso eu acho que a vida universitária me tirou, pro bem eu acho... rsrs  

 

Eixo 2- manejo da sala de aula  

 

1. Quais os maiores desafios e dificuldades que você enfrentou no exercício da 

docência? Como você faz para enfrentá-los?  

Hoje o maior desafio é fazer os alunos estarem atentos pra sua aula. Assim é muito 

diferente eu dar aula de dez anos atrás e dar aula agora. eu não suporto graduandos,  não 

que eu não suporto, eu gosto, mas a  cabeça deles é totalmente diferente, a cabeça deles 

não esta na aula, eles estão aqui, pois tem que estar e ai em geral, acho que isso é também 

uma regra geral. Então hoje a maior dificuldade é você estar la na frente e prender a 

atenção dos teus alunos.  

2. Como você lida com isso? O que você procura fazer frente a esta situação? 

Eu já me irritei muito com isso, fiquei muito estressado, nervoso, mas hoje eu sigo minha 

trajetória dando aula em respeito aos 10 ou 12 que estão prestando a atenção e estão 

interessados, então o que eu faço,  hoje eu ignoro. Eles ficam nos celulares, iPads e então 

tem sempre uma pergunta: o Sr não disponibiliza a aula pra gente na internet pra gravar?  E 

se falar que sim, pronto, não tem mais nada. Então é muito ruim, de dez anos pra cá é 

muito ruim dar aula para graduação, pelo menos na minha especialidade acho muito ruim. 

A sala é de 60 a 70 alunos, mas mesmo hoje esta é um aula padrão que faço para o 3 ou 4 

ano, mas depois eu faço aulas em pequenos grupos quando eles estão no 5 e 6 ano, então 

estas aulas são diferentes, pois tem 10 ou 12 alunos, mesmo assim, a dificuldade esta 

presente, pois  chegam nestes grupos alunos que não querem saber da dermatologia, vão 

fazer cirurgia ou cardiologia e então alguns não prestam a atenção, pois não é do interesse 

deles, então neste grupo tenho um  que se interessa por alguma coisa que esta prestando a 

atenção, os outros estão com o interesse voltado para outras áreas. Então isso na graduação 

a gente tenha que pensar em um novo modelo de currículo. Talvez o currículo geral 

devesse se encerrar no quarto ano e daí pra frente ter já mais definido, focado em alguns 

interesses reais. Eu não tenho ainda uma ideia bem formada de como deveria ser, mas acho 

que o currículo de hoje, já não combina mais com tecnologia, com auto aprendizado de 

internet, estas coisas... 

3. E tem algum momento que você com seus colegas discutem esta questão de 

ensino?  
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Agente discute bastante, tentando procurar um mecanismo para isso. Nós, até fazemos 

alguns insights, assim: quem esta realmente interessado, venha comigo, os que não estão, 

não serão castigados nada disso, mas a matéria está lá na página tal da internet e pronto, 

vcs querem ficar lá com isso, ok e quem esta interessado vem comigo. E isso é uma 

escolha e um pouco mais de 50% ficará na internet. Então a maneira de ensinar ela precisa 

ser mudada, nós professores também precisamos se adequar melhor as novas ferramentas. 

Talvez os professores mais novos que estejam chegando estejam já se acostumando com 

estas ferramentas, um pouco mais, mas para anos mais velhos eu acho um pouco difícil.  

4. Como é o aluno da medicina hoje? Fale sobre ele... 

Hoje o aluno de medicina, a maioria deles, eu falo isso com tranquilidade, a maioria não 

tem aptidão para estar fazendo medicina, a maioria está fazendo medicina por que ainda é 

uma carreira que ele pode ganhar dinheiro e manter um bom padrão de vida. Eu  não tenho 

dúvida nenhuma disso. Sabe você vê até pelo descompromisso que eles têm com o ensino 

....eles têm um descompromisso importante, já estão focados para algo, exemplo.: eu  vou 

fazer cirurgia plástica, então o resto azar por que é isso que eu quero, pronto , vou fazer 

ortopedia, então não quero saber de mais nada , pois meu pai tem uma clinica de ortopedia 

e é lá que eu vou ficar. Então assim eu vejo um grande descaso com os pacientes que não 

são do interesse deles., deles aprenderem estas outras coisas também. Sempre teve né, 

medicina é uma carreira que as pessoas acabam escolhendo por que é uma carreira que 

você também pode eventualmente ganhar um pouco mais de dinheiro, mas antigamente 

apesar de ter isso, eu acho que era muito mais difícil o curso de medicina, então as pessoas 

que não tinham aptidão acabavam desistindo, desistiam na mesa de anatomia, hoje aprende 

anatomia no computador, então muda muito, tive muitos colegas que desistiram então, hoje 

os alunos têm um contato na medicina e com o doente, demora muito pra eles terem este 

contato. Então é tudo mais simples o aprendizado, este contato eles tem muito tardiamente. 

Cá entre nós, hoje a gente vê o numero de um monte de profissionais, não só na medicina, 

em direito, psicologia, um número muito maior de profissionais medíocres do que 

antigamente... houve uma proliferação de faculdades que aumentou muito, pois elas não 

precisam mais montar um laboratório, hoje uma universidade que tiver um bom aparato de 

informática ela consegue levar o aluno da medicina até o quarto ano, depois no 5 e 6 ano 

ela aloca alguns hospitais e faz o contato dos alunos e isso não é nem culpa dosa alunos, é 

a maneira como eles estão sendo, estudam , aprendem.    

5. Você se preparou para ser professor, como isso se deu?  

Além de eu ter sido professor de cursinho, a minha prática ajuda muito e além disso, acho 

que o respeito que você têm que ter com aquele paciente que está na sua frente, carinho, 

respeito, sabe tratar de uma maneira muito aconchegada este pacientes, isso eu acho que é 

fundamental. Talvez você não saiba o que o paciente tem, mas tem que entender 

tecnicamente, mas não é suficiente, tem que pensar que o paciente veio te procurar ele já 

perdeu tempo, ele se deslocou então, de alguma maneira você tem que dar um aconchego 

para ele, então o carinho e respeito até que você se intere de tudo sobre ele.  

6. Seu paciente sabe que você é professor?  

Sim. A maioria dos pacientes sabe destas informações e no meu caso que é bem específico 

eles procuram saber quem eu sou e a internet está ai. Acho que isso dá uma maior 

segurança para eles.  
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Eixo 3 – ensino e saberes  

 

1. O que é ensinar para você?  

Hoje, ensinar eu acho que é mostrar a importância das coisas, dos  temas que você vai 

trabalhar e esta passando e estimular este aluno a ir buscar mais a respeito destes assuntos 

em outras ferramentas, então não é so o que eu sei que eu passo pra ele, talvez assim 

ensinar ele a interpretar o que ele está vendo, está lendo em outras ferramentas para   a vida 

prática, conseguir filtrar o que ele busca e se é realmente importante. Hoje as informações 

são muitas né, então acho que você é o elemento que filtra estas informações e passa pra 

ele. E então a partir do que você passou ele pode ampliar o conhecimento dele. É 

importante que você tenha que filtrar a importância do que ele vê.  

2. Na hora de ensinar os seus saberes vem de quais fontes? Você utiliza mais 

experiências, casos, leituras....  

Acho que da experiência clínica, de vida prática nos traz isso, de vida acadêmica, saber 

filtrar um tema se é relevante e tem relevância teórica. Um  bom artigo cientifico que tem 

veracidade, ter uma metodologia de avaliação destes artigos e a vida vai ensinando pra 

gente. As vezes os alunos novos pegam um artigo X e saem lendo, tendo como verdade e 

acha que aquilo que está publicado é a verdade absoluta, plena e também isso é uma coisa 

importante que precisamos ter hoje, não é tudo que esta na internet que é um  verdade 

absoluta. Precisamos avaliar com cautela, com critérios, olhar o rigor científico. Então eles 

leem uma coisa e falam foi publicado na Science e então a pergunta que eu faço é se isso 

tem metodologia e se é realmente válido, pois montar artigo científico qualquer um monta 

e apresenta e tecnicamente esta perfeito, mas a veracidade...  

3. O que você considera que o curso de medicina trouxe para você ensinar melhor?  

Olha, da minha formação eu acho que foram os professores que eu tive na universidade. Eu 

vim de uma universidade que tinha professores em  tempo integral, eu estudava em tempo 

integral e os professores não podiam ter consultório, hoje tem muito poucas escolas assim, 

então foi muito bom pra minha formação. Os professores me pegavam  pela mão mesmo e 

iam comigo no leito do paciente e me mostravam e explicavam o que era e não era só na 

aula e eu tinha muita liberdade de procurar um professor e perguntar o que é isso ou aquilo. 

Então isso me ajudou muito e hoje nem eu posso falar que, na verdade eu não faço isso 

com meus alunos eu nem tenho este tempo. Eu não  tenho tempo e não sei também se o 

aluno esta interessado, mas aí a culpa são dos dois lados, hoje o modelo de docência é 

diferente. Então, a dedicação integral dos professores eu acho extremamente importante, 

então às vezes eu tenho vontade de ensinar muito mais do que o tempo que eu tenho que o 

tempo permite.  

4. Qual é a sua percepção hoje em relação ao curso de  medicina?  

A minha percepção hoje é uma decepção, se eu for comparar o curso de medicina de outras 

escolas o tempo e etc e isso não é saudosismo, pois às vezes você pode pensar: ah só por 

que era na sua época ... mas, não é, pois eu dou aula há muito tempo e sei como era e como 

é hoje, então nós tínhamos uma dedicação muito maior, as cobranças eram muito maiores, 

sabe, o comprometimento era muito maior, hoje eu vejo um grande descomprometimento, 

tanto das universidades como dos alunos, das duas partes. As universidades com o foco 

lucrativo, sem olhar realmente para a forma que se está fazendo e formando o aluno e os 

alunos com o desinteresse. Eu me penitencio junto com isso também, eu acabo não fazendo 

o que deveria fazer, da maneira como deveria fazer por contrato, falta de tempo etc. então 
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falta muito mais a figura humana do professor e do médico junto com os alunos, mais 

tempo pra que você tenha mais compromisso. Hoje eu acho a formação dos alunos 

péssima, eu recebo residentes que às vezes eu duvido se esta pessoa é médica, pois parece 

que as nossas conversas não se combinam eu ando muito decepcionado, pra graduação eu 

acho muito ruim. Agora se eu for falar da pós graduação já é diferente, o especialista este 

esta melhor, então ele está melhor formado talvez do que há anos atrás, mas o especialista, 

que não é um médico geral, ele só sabe daquela especialidade, ele não chegou na 

especialidade com a formação médica geral, então ele é melhor naquilo, mas também ele é 

limitado naquilo que ele se propôs a fazer e hoje o mínimo que ele fica na especialização 

são 3 anos, o que é bom. Você vê, mas o ensino é tão ruim que você termina o 6 ano e prá 

qualquer outra coisa que você vai fazer, você terá que fazer mais um ano de clínica médica 

que na verdade é mais um outro 6 ano.  

5. O que é importante o professor de medicina saber na hora de ensinar?  

Primeiro assim, se ele gosta mesmo de docência ou vai pegar aulas somente para preencher 

aquele espaço que esta faltando e que esta com horário vago, este  é o primeiro ponto, pois 

esta cheio de universidades contratando médico somente para dar aquelas aulinhas  que 

estão faltando, este é o primeiro ponto e que você não esta preocupado com o que você irá 

ganhar dentro da universidade, se você tiver esta preocupação também é por que não sabe 

o que quer. Estes são dois pontos fundamentais de que a docência não é para preencher o 

tempo e nem é para ganhar dinheiro, esta é a realidade da universidade e se você desprezar 

estas duas situações eu acho que dá pra você começar a ser docente. E o professor precisa 

ter muita experiência prática, clínica e trazer isso para a sala de aula.  

 

Eixo 4 - Prática em sala de aula  

 

1. Se hoje um médico amigo seu fosse começar na docência, o que você diria a ele?  

Eu basicamente perguntaria se ele gosta de ser professor e reforçaria tudo que já falei 

anteriormente...  

2. O que você faria de diferente de quando você começou?   

Uma coisa que eu faria diferente de quando comecei talvez fosse eu ficar um pouco mais 

com a graduação, pois a graduação me foi muito decepcionante e os alunos para mim 

foram decepcionante então por isso hoje sou  muito mais voltado para a pós graduação. Me 

dedico muito mais para a pós, mas eu sempre gostei e fui entusiasmado com a graduação, 

mas me decepcionei , quando você termina uma aula você pensa: nossa fiz uma ualá muito 

boa... e você vê que ninguém prestou atenção e que não teve impacto nenhum.... então, a 

graduação para mim se tornou decepcionante, mas não sei como poderia fazer diferente.  

Hoje na pós graduação da veterinária, eu fico muito mais entusiasmado com o interesse 

dos veterinários do que com meus alunos de medicina, não sei onde esta a diferença aí ou 

se eu deveria ter sido veterinário, ou se ele s estão vendo um assunto muito fora do que 

eles estão acostumados e se você ficar lá o dia inteiro estão todos os alunos atrás de você. 

Mas independente disso as aulas para a pós graduação são sempre melhores.  

3. Você buscou especialização para a atuação de docência? Que tipo de 

especialização?  
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Não, a maior parte da minha prática, os assuntos que mais me interessavam foi o que me 

levou a fazer uma especialização e uma sub especialização dentro da dermatologia, mas 

para ser professor não a não ser o conhecimento do assunto que eu tinha. A dermatologia 

eu escolhi durante a graduação, foi o que me encantou, uma especialidade objetiva e depois 

dentro da dermato a questão da imunologia e a prática me mostrou que o que mais se 

interava com medicina geral era reste grupo de doenças auto imunes. Foi onde eu me 

assentei e me dediquei e hoje praticamente só atuo nisso e nesta área eu tenho dificuldades 

de trazer pessoas para este foco de dermatologia, os estudantes preferem a outra parte da 

dermato.    

4. Como você se atualiza para dar aula?  

Eu uso ppt, mas um ppt limpo, telas com frases eu não gosto, vc tem que fazer o seu 

assunto extrapolar, eu gosto de tópicos e imagens e a prática no com o paciente. Eu gosto 

de trabalhar com esquemas, muitos esquemas e colocar minha prática, minha bagagem 

como se traduzindo o esquema. Gosto de movimento, flechas, mas nada muito exagerado. 

Ter uns destaques.  Isso seria mais os recursos, a atualização ela é constante por leituras, 

discussão de casos e participação em congressos.  

5. Que tipo de contribuição os congressos de educação médica trazem para você 

ensinar em sala de aula?  

Olha eu já participei de alguns. Eu acho que as coisas estão meio desconectadas. Agora se 

for congresso de atualização médica continuada, sim acho que ajuda bastante, agora 

pensando em congresso pedagógicos estão desconectados com a realidade das 

universidades, pois tem lá teoricamente, o esquema pedagógico que apresentam é 

importante, mas na hora que você extrapola  ele são realidades muito diferentes. Cada 

grupo de universidade é diferente e não há uma individualização por realidade de 

universidade e sim uma massificação de conceitos que se acha possível aplicar em todas as 

universidades. Então você não consegue extrapolar,  não consegue implantar ele na minha 

escola ou na Puc ou em outra universidade, são realidades diferentes e vice versa. Os 

esquemas são diferentes. Acho que estes congressos pedagógicos poderiam servir 

individualmente para o esquema universitário, daquela realidade. Tem que ser muito mais 

padronizado, mais personalizado de acordo com o perfil e realidade da universidade, mas 

eu acho enriquecedor, até mesmo pra você desenvolver críticas do seu esquema, daquilo 

que você esta realizando, mas você nunca consegue implantar esquemas pedagógicos 

perfeitos. Você faz cursos americanos, na França eu fiz alguns e achei bárbaro, mas vai 

mudar o que na nossa realidade, foi bom pra mim, consegui aproveitar e pensar em outra 

realidade, mas nossa realidade não é essa. Tem uma distancia muito grande, não é 

individualizado, o processo de educação é muito difícil e fica distância e em medicina, 

nossa profissão é muito solitária e então você acha que esta bom e nem sempre esta, você 

pode fazer melhor e então a educação médica continua que é este outro congresso de 

atualização ajuda, mas tem muito médico que acomoda dentro do consultório. E nem todos 

se desafiam, eu não vou lá estudar... acho que temos que ter uma humildade, que nunca 

você sabe, vai lá aprender de novo, vai fazer você refletir de uma forma diferente. 

Geralmente acham que vão perder tempo, isso é ignorância, pois um, a troca de informação 

que você troca, você vai aprender, acho que isso é uma característica  de ser professor 

vontade de aprender sem parar. Estar disposto a aprender.  

6. Você preparou o seu programa de ensino ou já estava pronto?  

O programa eu mesmo faço. Eu sei qual é a cadeira e a sequencia eu faço, eu apresento pra 

universidade, não esperando aprovação eu monto e apresento do que eu acho essencial.  
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7. Você conhece o projeto pedagógico do curso? Sabe que tem? Você acompanha o 

projeto pedagógico atualizando? Modifica? O que leva você a fazer alterações neste 

programa?  

Não tem nenhum, que me envolva pelo menos não.  

8. Como você planeja suas aulas? Onde você busca apoio para preparar suas aulas?  

Meu curso é o livro texto preconizado e a partir daí você vai estruturando algumas coisas  e 

você vai colando a vida prática, as questões atuais da experiência clínica. As aulas para pós 

graduação então temos que fazer uma busca mais avançada dentro do esquema que você 

tem, o assunto e tentar encontrar em revisões e pesquisa bibliográfica o que esta 

acontecendo de mais importante. Assim cada aula temos uma pesquisa nova de pós 

graduação, posso dar 500 aulas de psoríase e nenhuma aula é igual a outra, cada aula tem 

algo que introduziu ou foi retirado, um comentário diferente, pois hoje tudo é muito rápido. 

Talvez tempos atrás poderia manter a  mesma aula, mas hoje é muito difícil. A aula de hoje 

não é igual a da semana que vem. 

9. Conta para mim algum caso de aluno que tenha dificuldade de aprendizagem? 

Você consegue identificar por que ele tem essa dificuldade?  

Tive mais de um caso, que nós chegamos até pedir que ele não seguisse na medicina e 

saísse da faculdade e acho que dois nós conseguimos, conversando com família etc que 

foram dois que chegaram ate o 4 ano e era um risco estes alunos serem médicos e na 

medicina se você passou do 4 ano você vai se formar, pois o 5 e 6  salvo alguma situação 

muito personalizada você será reprovado. Então tínhamos muito medo de aprovar estes 

dois alunos, pois íamos soltar para a população um médico sem a menos condição de ser 

médico então as pessoas vão se arrastando. Você percebe que a pessoa não tem um  nível 

intelectual suficiente para entender  e falar de medicina, coisas básicas da medicina, eu não 

conseguia entender como este aluno chegou até o quarto ano. Na hora que você chega na 

prática não sabe, talvez um QI muito rebaixado, não sei qual a influencia se droga, 

intelectual ou familiar. E então fazia discussão com meus outros colegas, pois eu pensava 

será que é só comigo, você faz uma avaliação, outra e vê  que ele não vai bem e será que 

era só comigo e não ia pra frente, então verificava em que outras ele ficava reprovado. 

Chegava final do ano via que ele ficou em nove disciplinas, então alguma coisa 

aconteceu.... e faz uma retrospectiva, vamos ver como foi nos outros anos. Então ele é 

sempre aquele limítrofe. Isso é ruim você atuar sozinho, pois você fala, pensa é só comigo 

que esta ruim, então vou dar uma empurrada e então ficam assim atitudes individuais, 

então eu empurrei na dermato, o neuro empurrou na neuro etc...que sempre esta achando 

que é só com você, então ai entra uma supervisão pedagógica independente da sua 

disciplina, tem que ter uma supervisão que de o apoio a você. que diz preste atenção este 

aluno é um aluno que não pode se formar ou que precisa de ajuda, pois se não fica tudo 

compartimentado e você pensando que é só com você e estes dois alunos nos tivemos a 

sorte, a lucidez de tentar se conversar, mas provavelmente devem ter passado outros.  

10. Onde você se apoia para resolver as questões com este aluno que tem 

dificuldades? 

Trocamos entre nós professores, mas não tem uma supervisão.  

11. Você fez algum curso voltado para a área pedagógica? Para questões do ensino?  

Como eu disse anteriormente, não, pedagógico com foco em pedagógico não fiz, participei 

de alguns congressos, mas nada tão especifico.  
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12. Onde você trabalha existe um centro didático, coordenação? Que tipo de apoio 

você recebe? Te ajuda? Contribui? Em que contribui? Conte algum caso...  

Não isso não tem, o que fazemos são discussões cientificas por parte dos professores. Não 

tem institucionalizado para a medicina, talvez se eu for procurar lá dentro da pedagogia eu 

receba algum tipo de ajuda, vai dar um apoio personalizado para mim.  

Ah, não tem um grupo pedagógico que coordenada todas as disciplinas, isso não, o grupo 

de ensaio pedagógico que é entre nós professores. Nós trabalhamos muito com a prática e 

trocamos entre nós.  

Acredito que é importante a dedicação do professor, ele buscar recursos mesmo que a 

universidade não ofereça, acho que isso ajuda e é necessário. Pois muitas vezes o professor 

entra pra dar aula somente para cumprir o programa, ele vai lá cumpre e vai embora e isso 

vai gerando uma cascata, acho que o desinteresse do aluno também vem daí e o aluno acha 

que se ele for na internet vai ter algo  melhor do que aquele professor vem oferecendo. 

Acho que o Professor de medicina hoje tem que levar um pouco da sua experiência, pois 

textos, teoria estão em todos os lugares, então você tem que chegar lá montar e contar  o 

assunto e colocar muito da sua experiência. Da sua bagagem, discutir, menos aulas 

expositivas clássicas, mais aulas interativas.  
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