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Pensar a formação e desenvolvimento docente
implica analisar  condicionantes dos saberes
docentes, da identidade profissional, concepções

de ensinar e aprender, competências requeridas no
desempenho das suas funções, com especial atenção
para competências geralmente menos abordadas, como
a formação ético-moral, tecnologia educacional e
reflexividade docente.

Centro de  Desenvolvimento

do Ensino Superior em Saúde
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Objetivo
Analisar as dissertações dos programas de mestrado Ensino de Ciências

da Saúde do CEDESS-UNIFESP/SP e Núcleo de Tecnologia Educacional

para a Saúde-NUTES-UFRJ/RJ que abordaram formação docente em

saúde.

Pesquisa de abordagem qualitativa utilizando as análises de conteúdo e

temática. A metodologia compreendeu a busca e identificação de

dissertações a partir de palavras: formação, professor(es), formação

docente; descritores: docente(s), saúde, e/ou identificadores de assunto

presentes nos títulos ou palavra-chave ou resumo: graduação, ensino

superior. Por meio da análise extraíram-se os núcleos de sentido

presentes nos documentos e, posteriormente,  os temas emergentes

foram cotejados com a problematização e objetivos da pesquisa,

tornando possível a elaboração de núcleos temáticos.

Identificou-se 12 dissertações que abordaram a formação docente

em saúde:

Resultados

Método

Núcleos Temáticos

1. O Saber Docente: a concepção - o saber docente pôde ser melhor

compreendido na articulação de diferentes dimensões, que se

inscrevem nas questões individuais e que estão marcadas pelas

interações sócio-históricas relativas às áreas disciplinares e

profissionais, institucionais e acadêmicas

2. O Ser Docente: a identidade - a identidade do professor não é um

dado adquirido, mas um espaço de construção do ser e estar na

profissão e que o desafio consiste em enfrentar novas formas de

ensinar que possibilitem e provoquem um modo diferente de

aprender, cujos resultados devem ser significativos para alunos e

professores

3. A Formação Docente - os desafios do processo permanente: a

complexidade do aprender a ser professor envolve experiências

afetivas e cognitivas que devem continuar ao longo da formação, por

toda a prática da docência.

Aprendendo com as pesquisas

 Os contextos em que se desenvolvem a formação didático-

pedagógica na área da saúde, revelaram que não há consenso

quanto à sua importância e utilidade, prevalecendo a formação

técnica, como fundamental para o exercício da docência em

detrimento aos aspectos que envolvem o processo ensino-

aprendizagem.

 Notoriamente os docentes não foram preparados para o exercício da

docência. A exigência para a atuação centralizou-se no conhecimento

técnico, certo “jeito para dar aula” e em alguns casos, na análise do

memorial. A docência caracterizou-se como uma segunda opção de

atuação e remuneração, considerada muitas vezes como uma

semiprofissão. Contudo, ser médico-professor é ser duplamente

prestigiado no meio acadêmico pelo “status” que a situação

proporciona.

  A percepção sobre a formação recebida foi considerada insatisfatória

para atuar na docência e, portanto, a ação docente foi construída no

autodidatismo. A interação entre os avanços tecnológicos e ensino

foram reconhecidos como fator motivacional para o interesse em

atualizar seus conhecimentos sobre a prática pedagógica.
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O SABER
DOCENTE: A CONCEPÇÃO

Áreas disciplinares, profissões e o 
contexto

Interação com as propostas curriculares
Modo de organização das situações de 

aprendizagem

A FORMAÇÃO DOCENTE: OS 
DESAFIOS DO PROCESSO 

PERMANENTE 
Processo permanente de formação

O SER DOCENTE
A IDENTIDADE

Professor e sua identidade
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