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RESUMO 
 
 

  Este estudo teve por objetivo analisar as dissertações dos 
programas de mestrado em Ciências da Saúde do CEDESS-UNIFESP/SP e 
NUTES-UFRJ/RJ que abordaram a formação docente em saúde. A opção 
metodológica compreendeu a pesquisa qualitativa utilizando as análises 
documental e de conteúdo do tipo temática. A primeira fase abrangeu a seleção 
dos programas de mestrado, com critério de inclusão os Programas Stricto 
Sensu com focos na relação educação/saúde e linhas de pesquisa vinculadas à 
formação docente em saúde. A segunda fase compreendeu a busca e 
identificação das dissertações a partir de palavras (formação, professor(es), 
formação docente); descritores (docente(s), ensino superior, saúde); e/ou 
identificadores de assunto presentes nos títulos ou palavras-chave ou resumo 
(graduação). Por meio da análise de conteúdo do tipo temática extraíram-se os 
núcleos temáticos presentes nos documentos e, posteriormente, estes foram 
interrelacionados constituindo as categorias. O caminho percorrido permitiu 
identificar 12 dissertações que abordaram a formação docente em saúde. As 
publicações foram caracterizadas quanto aos objetos de estudo valorizados; 
interlocutores teóricos privilegiados; metodologias utilizadas e principais 
conclusões. Os núcleos temáticos compreendidos foram: áreas disciplinares, 
profissões e seu contexto; interação com as propostas curriculares; modo de 
organização das situações de aprendizagem; saberes docentes; professor e sua 
identidade; processo permanente de formação. A primeira categoria denominada 
- O Saber Docente: a concepção - revelou que 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. A 
segunda categoria - O Ser Docente: a identidade - configurou que 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 e, cujos 
resultados devem ser significativos para alunos e professores. A categoria 
inscrita como - A Formação Docente: os desafios do processo permanente - 
enfatizou que 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. Foi possível apreender consensos sobre o que é necessário 
para favorecer a aprendizagem docente e desenvolvimento profissional: 
articulação da formação inicial, atenção aos primeiros anos do exercício 
docente, importância das atividades de planejamento, acompanhamento e 
avaliação, valorização da reflexão docente e de uma formação baseada na 
investigação. 
 
 
Palavras-chave: Docente. Ensino superior. Saúde. 
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ABSTRACT 
 
 

  This study aimed to analyze the master program dissertations in 
Health Science of CEDESS-UNIFESP/SP and NUTES-UFRJ/RJ that focused in 
health teacher training. The methodological option comprehended the qualitative 
search using the documental and thematic content analysis. The first phase 
covered the master program selection, the Stricto Sensu programs, with criterion 
of inclusion, focus in the relationship between education and health, as well as in 
researches related to training of health teachers. The second phase comprised 
the dissertation search and identification through specific terms (formation, 
professor(s), professor training); descriptions (instructor(s), under graduate, 
health); and/or through key words present in titles, key words in the text or in the 
abstracts (graduate). The last step handled the final list of selected dissertations. 
Through content analysis using the thematic approach, the thematic core of 
those documents was extracted and afterwards grouped and classified in 
categories. The path used allowed the identification of 12 dissertations that dealt 
with health teacher training. The publications were characterized according to the 
target studies; privileged theoretical interlocutors;   applied methodology and 
main conclusions. The target thematic core included courses; professions and its 
contents; interface with proposals for the curriculum; organization process of 
learning situations; professor knowledge, professor and his/her individuality, 
long-term training process. The first category called: The Professor’s Knowledge: 
the conception revealed that the professor’s knowledge could be better 
understood when subjected to diverse circumstances, which in turn intersect with 
individual principles marked by social-historical interactions from professional 
and course areas, as well as institutional and academic areas. The second 
category called: Being the Professor: the identity brought to light that the 
professor individuality is not a foregone conclusion, but a place where the being 
is shaped and improved in the job and the challenge consists of developing new 
methods of teaching while enabling and inciting a different approach to learning 
whose outcomes must be significant to students and teachers. The category 
identified as The Professor Training: the challenges and the long-term process 
emphasized that the complexity of learning to become a professor involves 
emotional and cognitive experiences from the outset of the traditional professor 
training, which  must  continue throughout his/her development,  and also from 
the practice period since reflective thinking represents being in a permanent state 
of learning. It was possible to identify consensus on what is necessary to 
promote professor learning and professional development: articulation of initial 
training, attention to the first years of teaching exercise, importance of planning 
activities, monitoring and evaluation, value of reflection and professor-based 
education research. 

 
 
Key words: Professor. Training graduate. Health. 
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1 Apresentação 
 

Tudo tem seu tempo. 
(Eclesiastes, 3:1)
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O presente estudo tem como eixo central um tema relevante na área 

da educação: a formação docente no ensino em saúde – reflexão, análise e 

perspectivas. 

 

Contribuem para a construção do meu interesse pela temática a minha 

trajetória profissional, permeada por uma série de questionamentos e conflitos 

inerentes a esta prática. Foi vivenciando espaços de reflexão no cotidiano da minha 

atividade enquanto nutricionista e docente e, por meio de aprofundamento teórico 

que este objeto de estudo foi delineando-se. Assim, decidi trazer para o debate uma 

questão que frequenta minhas preocupações desde muito tempo, tornando-se, 

atualmente, meu objeto preferencial de investigação. Apresento a seguir um pouco 

desta trajetória. 
 

Graduada em Nutrição há 13 anos, iniciei minha experiência 

profissional em 1986 quando terminei o Curso Técnico em Nutrição e Dietética.  

Percorri este caminho na área da Nutrição por 15 anos, sempre observando a 

atuação do nutricionista, suas inquietações e dificuldades (principalmente na área da 

Alimentação Coletiva) e relacionando-os com as minhas preocupações. 

 

Percebi ao longo desse tempo que o profissional trazia consigo certa 

limitação na sua atuação, muitas vezes não por falta de vontade e sim, por “falha” na 

sua formação acadêmica. Percebi também que os docentes que atuavam nessas 

disciplinas acabavam por desestimular os alunos a atuarem em um campo de 

trabalho tão rico e tão importante dentro da Nutrição. Esse fraco desempenho 

pedagógico de um contingente significativo de docentes, mesmo sendo, por vezes, 

altamente qualificados em suas áreas específicas de conhecimento, não obtinham 

sucesso em contribuir para a aprendizagem significativa de seus alunos.  

 

Quando fiz minha primeira especialização em Gestão de Qualidade de 

Alimentos, despertou em mim o grande interesse pela docência e vislumbrei que ali 

poderia ser um espaço em que eu pudesse dividir com os futuros profissionais os 

conhecimentos vivenciados na minha prática. 
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Pouco tempo depois, fui convidada a exercer a atividade docente em 

uma Instituição de Ensino Superior em que a coordenação de curso buscava um 

profissional com experiência na Alimentação Coletiva, não havendo necessidade da 

prática na docência. E assim, o desafio se impôs: como articular o meu saber 

técnico, a minha formação teórica a uma realidade tão desacreditada e necessitada 

de inovações para reafirmar-se no campo da Alimentação Coletiva? O que 

esperavam os alunos desse docente e dessa disciplina?  

 

Inúmeros momentos de reflexão, discussão com os meus pares 

(nutricionistas, docentes de diversas áreas de atuação e alunos), simultâneos a 

busca por conhecimentos teóricos proporcionaram à minha trajetória uma nova 

concepção da formação/desenvolvimento e prática docente. É evidente que houve 

dificuldades, mas, durante a prática cotidiana, fui percebendo minha função na 

formação de futuros profissionais da área da saúde e colhendo os frutos que este 

aprendizado me proporcionou. 

 

As reflexões e discussões lançaram-me a buscar aprimoramentos na área 

da nutrição por compreender que o avanço científico sobre os alimentos e seus 

aspectos relacionados à saúde também requer constante atualização. Assim, nesse 

período, optei por fazer a segunda especialização em Nutrição Clínica Funcional, 

confirmando minha visão de que, inclusive na Alimentação Coletiva, a prática do 

nutricionista deve ser fundamentada primordialmente na promoção e manutenção da 

saúde do ser humano.  

 

Nessa especialização, pude constatar que as observações sobre a 

formação docente se confirmavam e também eram motivos de questionamentos por 

parte de outros profissionais. A vivência contribuiu para que eu pudesse ampliar meu 

olhar sobre a formação docente e entender que a problemática ocorre na área da 

saúde e não apenas na Nutrição. 

 

Movida pelo desejo de dar prosseguimento aos estudos e de continuar a 

aprofundar os conhecimentos neste campo, ingressei no Mestrado Ensino em 

Ciências da Saúde. 
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Compreendi que este seria um espaço, no qual eu poderia refletir mais 

sobre a temática, bem como melhorar minha prática docente e agir num movimento 

de ação-reflexão-ação, como um dos pontos de partida para cultivar mudanças no 

cotidiano do ensinar e aprender, configurando o desenvolvimento docente em saúde 

como um processo em construção. 

  
O interesse em pesquisar a formação docente estimulou minha 

participação em uma investigação mais ampla na qual se inscreve a presente 

pesquisa. O projeto é denominado “Docência, Inovação Curricular e Formação: da 

Produção Científica Nacional (1997-2007) à Propostas de Desenvolvimento Docente 

em Saúde do Programa de Pós-Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro 

de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade 

Federal de São Paulo (UNIFESP)”. Este projeto foi financiado pelo CNPq - Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico.  

 

Assim, o questionamento central proposto nesta investigação é: Como a 

formação docente na área da saúde tem sido investigada nas pesquisas em 

programas de mestrado que têm seus focos na relação educação e saúde? 
 
 

A trajetória deste estudo está estruturada em quatro momentos. No 

primeiro, a origem da problemática que abrange uma narrativa sobre a formação e 

desenvolvimento profissional docente. No segundo, encontram-se os objetivos da 

pesquisa e o suporte teórico-metodológico adotado. No terceiro, as “vozes das 

dissertações” e, por último, as principais considerações finais. 
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2 Introdução 
 

        “É necessário compreender que a 
      profissão docente e o seu desenvolvimento 

       constituem um elemento fundamental e 
      crucial para assegurar a qualidade da 

aprendizagem dos alunos”.  
(Marcelo) 
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2.1 Formação e desenvolvimento profissional docente: algumas incursões  
 

Para iniciar uma discussão sobre formação docente e desenvolvimento 

profissional é importante situar o significado da palavra docente.  

 

Etimologicamente, “docente” tem suas raízes no latim docere e 

significa ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender. Logo, docente é aquele 

que ensina, instrui e informa. Seu registro na Língua Portuguesa é datado de 1916, 

o que implica em dizer que a apropriação do termo é algo novo nos discursos sobre 

educação (VEIGA, ARAUJO e KAPUZINIAK, 2005).  

 

 Partindo desse pressuposto, pode-se dizer que as funções 

convencionais acima citadas foram tornando-se cada vez mais complexas com o 

tempo e com o surgimento de novas demandas no campo da educação. Para Veiga 

(2006) não há dúvida de que este é um processo de ampliação no campo da 

docência.  

 

O atual cenário de profundas transformações culturais, 

epistemológicas, ideológicas, sociais e profissionais é resultado das mudanças nas 

diversas áreas de conhecimento, informação e tecnologia, bem como a preocupação 

com os processos formais e não formais pelos quais os professores aprendem a 

ensinar, têm sido relevantes. 

 

  Marcelo (2009a) acrescenta que o conceito de desenvolvimento 

profissional também tem se modificado durante a última década, sendo essa 

mudança motivada pela evolução da compreensão de como se produzem os 

processos de aprender a ensinar. Para o autor, ultimamente, tem-se considerado o 

desenvolvimento profissional como um processo a longo prazo, no qual se integram 

diferentes tipos de oportunidades e experiências, planificadas sistematicamente para 

promover o crescimento e desenvolvimento do docente.  

 

Estudos revelam que a partir do início da década de 1980, as 

pesquisas em educação têm se colocado como um campo consistente de 

investigações e passaram a colocar no centro de suas preocupações, questões 
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relacionadas à formação e ao desenvolvimento profissional dos professores que 

atuam no ensino superior (PASSOS, MARTINS e ARRUDA, 2005).  
 
   

Baseados em diversas abordagens, Medeiros e Cabral (2006) alertam 

que a sociedade atual exige, necessariamente, uma educação comprometida com 

mudanças e transformações sociais e que por ser construída pelo homem (social e 

historicamente), deve ser capaz de abarcar uma diversidade, compreendendo 

inclusive, os desafios que fazem parte da formação profissional do professor. 

 

Dos professores, espera-se a busca incessante de um preparo 

específico demandado por desafios sempre novos a serem enfrentados (CRUZ, 

2003). 

 

Nessa complexidade, a educação impõe aos seus sujeitos uma 

atuação comprometida, na qual, segundo Galvis (2007) o professor requer de novas 

estratégias, percepções, experiências e conhecimentos para encontrar uma resposta 

aos múltiplos questionamentos.  

 

O docente deve conscientizar-se de que não é apenas agente de 

mudança na luta pela melhoria da qualidade do ensino e pelo atendimento às 

necessidades educativas da população, mas que contribui efetivamente para que a 

ação pedagógica seja também uma ação de transformação social.  

 

Na busca pelo entendimento sobre a docência superior e o papel dos 

docentes, Zabalza (2004) afirma que dentre as transformações mais significativas 

que o cenário universitário está passando, verifica-se que a universidade está sujeita 

aos mesmos processos e às mesmas incertezas do âmbito político, econômico ou 

cultural que afetam todas as instituições sociais. 
 
 

A docência superior é um processo complexo que se constrói ao longo 

da trajetória docente e que envolve, de forma intrinsecamente relacionada, a 

dimensão pessoal, profissional e institucional. Na tessitura das três dimensões, dá-

se a constituição do ser professor (ISAIA, 2006).  
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A perspectiva defendida por Leite (2000) mostra que no campo da 

concepção integradora, a pedagogia universitária é entendida em uma postura que 

vai além das concepções de didática e envolve o docente como um protagonista do 

ato pedagógico e formativo, que coloca nos problemas sociais e políticos a ênfase 

de seu trabalho, tornando-os públicos à luz da ética e da emancipação humana.  

 

Assim, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência 

e a Cultura (UNESCO) em 1999, também destaca a importância do docente para o 

processo de ensino-aprendizagem ao estabelecer os quatro pilares do 

conhecimento: o aprender a conhecer; o aprender a fazer; o aprender a conviver e o 

aprender a ser (WERTHEIN e CUNHA, 2000) e, sublinha a necessidade desses 

pilares serem trabalhados num panorama transdisciplinar, o que implica 

transformações da prática pedagógica. 
 

Logo, acredita-se que ao exercer o trabalho pedagógico, os 

professores ensinam e aprendem com os sujeitos.  

 

 

2.2 Formação docente em saúde: dilemas e perspectivas 
 

Os professores que ingressam no ensino superior, passam a exercer a 

docência respaldados apenas em pendores naturais, saberes advindos do senso 

comum da prática educativa e na experiência vivenciada como alunos do ensino 

superior. Assumem, desde o início da carreira, inteira responsabilidade de cátedra, 

sem contar com o apoio de professores mais experientes e espaços institucionais 

voltados para a construção conjunta dos conhecimentos relativos a ser professor 

(ISAIA, 2002). 

 

 Na visão de Brew e Boud (1996) de maneira geral, não há preparação 

formal para o formador. Na maioria das vezes, o docente é contratado tendo-se 

como critério apenas a qualidade do seu desempenho como profissional e/ou 

pesquisador.   

 Mizukami (2005) ao discutir a aprendizagem da docência, enfatiza que 

em muitas áreas do conhecimento, os processos seletivos relacionados à 



 

 
 

25 

25 

contratação docente em Instituições de Ensino Superior (IES)  priorizam a linha de 

pesquisa e não a docência e iniciativas que propiciem processos de 

desenvolvimento profissional, durante as atividades profissionais.  

 

Assim, fica implícito que a competência profissional e/ou acadêmica 

assegura a competência didática.  

 

Ainda que pouco compreendida, a aprendizagem pela experiência – 

aprende-se a ser professor sendo professor – tem uma influência muito grande na 

atuação dos professores. Artigo publicado por Tancredi (1998) demonstra que essa 

conotação está presente na fala de praticamente todos os professores aos quais se 

pergunta como aprenderam a ensinar.  

 

Para o autor, a aprendizagem pela experiência deve ser considerada 

como foco de análise durante a formação, de modo a contrabalançar a grande 

importância que os professores atribuem à experiência docente frente ao pequeno 

valor que dão à formação básica – que reputam teórica e distanciada da prática. 

 

Na mesma dimensão, Batista e Batista (2004) contribuem com a 

reflexão ao afirmar que o domínio teórico sobre o saber ensinar não é algo que 

constitui a formação do docente e, apenas a experiência como professor e seu saber 

não são suficientes para formá-lo docente. 

 

Ruiz-Moreno e Batista (2005) fazendo referência a trabalhos realizados 

por Batista em 1997 e pelo CINAEM (Comissão Interinstitucional Nacional de 

Avaliação do Ensino Médio) em 2000, afirmam que pensar a formação docente é, 

também, construir um projeto de profissionalização, superando fazeres pedagógicos 

baseados no improviso e/ou no acúmulo de experiências. É também permitir o 

entendimento de que esse processo é um espaço de (re) construção/formação, que 

dinamiza a produção própria do sujeito sentir, se dizer e ser professor (COMARU e 

PINTO, 2007). 
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Logo, a formação do professor deve ser um processo continuado, em 

que seus saberes docentes vão transformando-se, à medida que empreende seu 

trabalho pedagógico, problematiza e investiga sua prática.   

 

De acordo com Batista e Batista (2004) o docente universitário precisa 

de instrumentos teórico-metodológicos que estejam continuamente em debate para 

que consiga redimensionar suas concepções e fazeres.  

 

Bandeira (2006) completa o pensamento afirmando que é necessário 

entender que a formação do professor para o desenvolvimento dos saberes 

docentes exige qualificação, valorização profissional e políticas adequadas, 

considerando o lócus de trabalho do professor. 

 

Nesse sentido, importante assinalar que a docência universitária ainda 

é marcada por práticas que se aproximam das improvisações. Cunha (2004) tece 

considerações importantes ao declarar que esta foi uma constante na história da 

educação profissional no Brasil. Isto é perceptível quando se verifica a progressiva 

institucionalização na formação de docentes na educação geral, enquanto 

permanece a improvisação na modalidade profissional. Tal improvisação é verificada 

claramente no ensino superior em que basta ter uma titulação em um curso de 

graduação para ser docente legalmente.  

 

 No cenário da docência em saúde, Batista e Batista (2005) esclarece 

que  
para compreender o trabalho do professor universitário na saúde são 
necessários cuidadosos estudos e investigações que busquem articular as 
dimensões institucionais às dimensões pessoais e coletivas, pois é na 
interrelação de várias perspectivas que se configura um olhar crítico-
reflexivo sobre esse trabalho como prática social. (p. 22) 

 
 

Portanto, é necessário o desenvolvimento de estratégias que levem ao 

aprendizado nas suas diferentes dimensões: cognitivas, atitudinais e procedimentais 

constituindo a chave-mestre do ensino em saúde. 

 



 

 
 

27 

27 

A docência universitária em saúde pode ser compreendida a partir de 

processos de produção, construção e apropriação de conhecimentos numa 

perspectiva histórico-social, considerando os condicionantes culturais e políticos do 

processo do adoecer implicados na assistência, compreendendo esta como prática 

social que revela as complexas relações presentes no cuidado à saúde. Analisar e 

pesquisar práticas sociais implica fazer opções e delimitações do objeto a ser 

investigado: são movimentos permanentes de diferenciação e de integração no 

percurso de produzir conhecimento.   

 

Ao discutir as demandas educacionais do novo século e as 

modificações necessárias ao exercício da docência universitária, Lago (2007) 

assinala que a docência universitária deve estar vinculada a um processo de 

transformação multidimensional que permita ao estudante contar com um conjunto 

de atributos pessoais (conhecimentos, habilidades, destrezas, atitudes, valores) para 

desempenhar com êxito suas funções ou tarefas de sua vida acadêmica e/ou 

profissional.  

 

Não se pode secundarizar a complexidade que envolve a docência em 

saúde, reconhecendo a existência de uma triangulação central entre ensino, 

aprendizagem e assistência no contexto das especificidades que caracterizam os 

cenários do processo ensino-aprendizagem e seus atores - professor, aluno, 

pacientes, profissionais de saúde e comunidade - cada qual com suas demandas 

específicas (BATISTA et al, 2005).   

 
A docência em saúde articula teoria e prática, mediando a construção 

de saberes e orientando atuações de duas outras práticas sociais – a saúde e a 

educação (BATISTA et al, 2005). 

 
Focalizar a docência em saúde como uma prática social, buscando 

novas atitudes perante o conhecimento, permite identificar uma consonância com os 

pressupostos que têm orientado a reordenação não somente do ensino, mas 

também dos serviços e das práticas profissionais em saúde.  
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   Um importante desafio no processo de transformação dos cursos da 

área da saúde refere-se à incorporação da idéia ampliada de saúde, com ênfase na 

integralidade e no cuidado do processo de formação profissional, bem como a 

aprendizagem para o trabalho em equipe multiprofissional. Nessa direção, resgata-

se a dimensão política da saúde, explicitada na 8ª Conferência Nacional de Saúde 

(BRASIL,1986) como resultante das condições de alimentação, habitação, 

educação, renda, meio ambiente, trabalho, transporte, emprego, lazer, liberdade, 

acesso e posse da terra e acesso a serviços de saúde. 

 

   Feuerwerker (2003) destaca que  
 

as propostas da formação dos profissionais da saúde orientadas pelas 
novas diretrizes curriculares e apoiadas pelo Ministério da Saúde pretende 
formar profissionais críticos, capazes de aprender a aprender, de trabalhar 
em equipe, de levar em conta a realidade social para prestar atenção 
humana e de qualidade.  Pretende também transformar o modelo de 
atenção, fortalecendo promoção e prevenção, oferecendo atenção integral 
e fortalecendo a autonomia dos sujeitos na produção da saúde. (p. 25) 
 
 

Na mesma trajetória, é importante evidenciar que esta proposta da 

formação de profissionais críticos, éticos, cidadãos capacitados e sensibilizados à 

resolução dos problemas que afetam a sociedade, rompe com o compromisso em 

formar profissionais individualistas, exclusivamente técnicos. 

 

No campo da formação profissional em saúde é consenso que os 

currículos desenvolvem, em sua maioria, conteúdos e práticas pedagógicas 

inadequados para o exercício de atividades que envolvem a pluralidade do sistema 

de saúde (BERNARDES, 2005). 

 

Estes currículos trazem uma questão geradora, senão potencializadora 

das distorções na formação de profissionais da saúde, pois contribuem na formação 

de profissionais para “cuidar das doenças e não dos doentes” e ainda, trazem 

impregnados o estudo das patologias em detrimento da complexidade humana 

(MAIA, 2004).  

 

No escopo deste pensamento, Feuerwerker (2003) afirma que  
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uma nova postura em relação ao conhecimento na área da saúde passa, 
necessariamente, pela implantação de novos espaços formativos na 
universidade que tragam o diálogo educação-saúde-cidadania como eixo 
central, superando o paradigma do enfoque na doença em favor do 
enfoque no processo saúde-doença. (p. 24) 

 

Denúncias sobre a fragmentação do ensino, distanciamento dos 

conteúdos curriculares em relação ao perfil de uma formação geral do profissional e 

às necessidades de saúde da população, desvalorização de abordagens no que se 

refere à ética, à humanização e ao cuidado, deslocamento do aluno para a posição 

do sujeito que recebe passivamente a informação, são recorrentes e intensificam-se 

frente aos processos de consolidação e implementação das reformulações 

curriculares dos cursos de graduação da área da saúde. Estas denúncias encontram 

na centralidade do processo pedagógico no professor como fonte única de saber um 

dos pontos a serem modificados. 

 

Morin (2002) lança o seguinte questionamento: “Para que nos servem 

todos os saberes parcelados, se nós não os confrontássemos, a fim de formar uma 

configuração que responda às nossas expectativas, às nossas necessidades e às 

nossas interrogações cognitivas?”. A partir disso o autor afirma que é necessário 

eliminar a fragmentação, possibilitando uma articulação entre os saberes 

acadêmicos e os saberes práticos, de forma a tornar significativos os conteúdos 

acadêmicos para que as práticas docentes sejam ressignificadoras e produtoras dos 

saberes (MORÉS, 2007). 

 

Assim, visões parciais e fragmentadas dos cursos da área da saúde 

não possibilitam compreender sua essência e permitem considerá-la como 

autônoma, independente da práxis social que a gerou e deu significado e, a 

fragmentação dos conteúdos compromete a compreensão do ser humano no 

tocante à saúde em todas as dimensões psicológica, social, cultural e política 

(BATISTA, 2005). 

 

Autores como Almeida (1999), Feuerwerker (2003) e Batista et al 

(2005) têm discutido como áreas de dificuldades para o Ensino em Saúde: as 

dicotomias (teoria e prática; saúde e doença; promoção e cura; básico e profissional; 

ensino e pesquisa) na formação de novos profissionais; o biologicismo e o 
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hospitalocentrismo na formação em saúde, que reduzem as práticas a seus aparatos 

técnicos e tecnológicos; as dimensões ética e humanista consideradas em segundo 

plano; a formação docente frente às mudanças políticas e educacionais, incluindo 

uma significativa fragilidade no processo de profissionalização docente; a 

desvinculação dos currículos em relação às necessidades da comunidade e o 

distanciamento entre os cenários de aprendizagem e assistência. 

 

Essas dicotomias também têm sido temas centrais de discussões em 

alguns programas de pós-graduação, como CEDESS/UNIFESP e NUTES/UFRJ 

(Núcleo de Tecnologia Educacional para a Saúde/ Universidade Federal do Rio de 

Janeiro), demonstrando que o cenário da formação docente e desenvolvimento 

profissional perpassam por um processo tecnicista e empírico. 

 

Portanto, analisar a docência em saúde exige compreender as 

especificidades que a envolvem, implica numa práxis, que abrange a dialética 

teoria/prática, na qual os sujeitos constroem significados e propõem intervenções na 

realidade. 

 

  Freire (2009) concebe que a prática educativa deve estar revestida de 

um saber-fazer e um saber-ser exercitados, em que a reflexão crítica sobre a prática 

torna-se uma exigência da relação teoria/prática, sem a qual a teoria pode ir virando 

“blábláblá” e a prática, ativismo.  

 

Evidencia-se então que é necessário reafirmar a importância da 

relação teoria e prática num cenário em que se aprenda a pensar e a fazer, 

estabelecendo vínculos e produzindo o conhecimento. 

  

  Nessa ótica, Monteiro (2001) esclarece que é na busca da construção 

de um conhecimento prático e na reflexão crítica sobre suas práticas, que a 

categoria do saber docente busca dar conta da complexidade e especificidade do 

saber constituído no (e para o) exercício da atividade docente e da profissão.  
 
Ao investigar quatro estudos sobre o professor da área da saúde 

Abdalla et al (2005) destacam a pesquisa de Godfrey, Denick e Welsh realizada em 
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2004 que trabalhou com a hipótese de que os professores, sentindo-se melhor 

preparados para a docência, teriam maiores possibilidades de usar e criticar suas 

próprias práticas. Verificaram então, que há experiências de formação que auxiliam 

nas mudanças das práticas de ensino, incentivando os participantes a inovar. 

Logo, o docente deve buscar o diálogo com outros formadores e refletir 

sobre a sua própria prática, suas concepções de professor, aluno, formação, 

atuação docente, conhecimento. Assim, será possível criar estratégias para 

promover mudanças curriculares adequadas, bem como repensar o processo 

ensino-aprendizagem do binômio teoria-prática. 

 

Sonzogno (2004) compartilha da reflexão ao referir-se à teoria-prática, 

e considera que a formação do professor também não articula teoria e prática; 

trabalha-se de forma isolada como se os objetivos de uma e outra fossem 

dicotomizados. Ressalta que os cursos de formação/capacitação docente, muitas 

vezes não conseguem alcançar a complexidade da prática. 

 

  A autora cita trabalhos de Pimenta, Veiga e Giroux em 1995 e 1997, 

que sugerem uma “visão de unidade” entre teoria e prática, uma vez que essa visão 

propõe uma união em busca de conhecimentos que auxiliem a superação de 

problemas cotidianos: coloca o conhecimento não como algo pronto e acabado, mas 

em constante movimento e transformação. 

 

Masetto (2004) aponta em trabalho desenvolvido por Antoniazzi e 

Masetto em 2004, com docentes do curso de odontologia, que é importante que o 

grupo de professores seja valorizado em suas experiências didático-pedagógicas e 

que dialogue e analise essas experiências a partir de princípios teóricos da 

aprendizagem, da interação professor-aluno e da tecnologia educacional. 

 

A formação do profissional de saúde requer o desenvolvimento de 

competências e habilidades, que somente serão absorvidas pelo acadêmico, se este 

for exposto a diferentes cenários de ensino-aprendizagem e prestação de serviços 

(MAIA, 2004).  Ou seja, o professor da área da saúde deve ter uma perspectiva 
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reflexiva, que compreenda os impactos e exigências que os novos cenários trazem 

para o exercício da docência (BATISTA e BATISTA, 2004). 

 

Esses contornos ao desenvolvimento profissional do professor 

permitem dizer que o papel significativo para o qual são chamados, consiste na 

relação educativa, de criar e oferecer condições que potencializem a aprendizagem 

e o desenvolvimento do educando, para que se assuma como indivíduo e como 

cidadão (LUCKESI, 2005a). 
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3 Objetivos 
        “Não haverá criticidade sem a 

       curiosidade que nos põe pacientemente 
       impacientes diante do mundo que não 

        fizemos, acrescentando a ele 
algo que fazemos.” 

(Freire) 
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3.1 Geral 

Analisar as dissertações dos programas de mestrado em Ciências da 

Saúde do CEDESS e NUTES que abordam a formação docente em saúde. 

 

3.2 Específicos 

• Identificar as dissertações defendidas pelos programas; 

• Caracterizar as publicações em relação: 

− Objeto de estudo; 

− Interlocutores teóricos; 

− Metodologia; 

− Principais conclusões. 

• Discutir as contribuições das dissertações sobre formação docente. 
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4 Caminho Metodológico 
 

“O método tem uma função 
fundamental, além do seu papel 

instrumental, ele é a “própria alma do 
conteúdo” e significa o próprio caminho 

do pensamento”. 
(Lênin e Habermas) 
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4.1 Delineamento da Pesquisa: a opção pela análise documental 
 

Minayo e Sanches (1993) compreendem que um bom método será 

sempre o que permite uma construção correta dos dados, ajuda a refletir sobre a 

dinâmica da teoria e, portanto, além de apropriado ao objeto da investigação e de 

oferecer elementos teóricos para a análise, tem que ser operacionalmente exeqüível.  

 
 

Para o desenvolvimento do presente estudo optou-se por realizar um 

estudo qualitativo utilizando dados de fontes secundárias.  

 

A justificativa que norteia a escolha deste método fundamenta-se em 

diversos autores como Minayo (1999), que define a metodologia qualitativa como 

aquela capaz de incorporar as questões de significado e da intencionalidade como 

inerentes aos atos, às relações e às estruturas sociais. 

 

Nos conceitos de Lüdke e André (2007) a pesquisa qualitativa envolve 

a obtenção de dados descritivos, e enfatiza mais os processos do que o produto e 

preocupa-se em retratar a perspectiva dos participantes. 

 

Autores como Freitas e Jannisek (2000) explicitam que o uso de dados 

qualitativos, seja de que natureza for, pode dar a chance de identificar oportunidades 

ou antecipar problemas de forma mais pontual, precisa e com custo operacional 

menor.  

 

Para Guimarães, Martins e Guimarães (2004) de maneira geral, a 

pesquisa qualitativa gera informações ricas, detalhadas e válidas, que cooperam 

para o aprofundamento da compreensão do contexto no qual o fenômeno que está 

sendo estudado ocorre. 

 

Enfim, o trabalho qualitativo caminha sempre em duas direções: em 

uma, elabora suas teorias, seus métodos, seus princípios e estabelece seus 

resultados; em outra, ratifica seu caminho, abandona certas vias e toma direções 

privilegiadas (MINAYO e SANCHES, 1993). 
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Nesse movimento, a concepção eleita para sustentar e dar sentido e 

confiabilidade à evidência dos achados foi a Análise Documental com abordagem 

descritiva, na forma como eles se apresentam, sem interação com os sujeitos, a fim 

de obter representatividade sobre os fenômenos.  

 

Documentos podem ser entendidos como quaisquer materiais escritos 

que possam ser usados como fonte de informação sobre o comportamento humano, 

incluindo desde leis e regulamentos, normas, pareceres, cartas, memorandos, 

diários pessoais, autobiografias, jornais, revistas, discursos, roteiros de programas 

de rádio e televisão até livros, estatísticas e arquivos escolares (LÜDKE e ANDRÉ, 

2007). 

A pesquisa documental é definida por Neves (1996) como aquela que é 
 
constituída pelo exame de materiais que ainda não receberam um 
tratamento analítico ou que podem ser reexaminados com vistas a uma 
interpretação nova ou complementar. Pode oferecer base útil para outros 
tipos de estudos qualitativos e possibilita que a criatividade do pesquisador 
dirija a investigação por enfoques diferenciados. (p.3) 

 

 

Nas afirmações de Gil (1999) e Richardson (2008) a análise 

documental consiste em uma série de operações que visam estudar e analisar um 

ou vários documentos para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as 

quais podem estar relacionados. 
 
 

A mensagem pode ser apreendida, decompondo-se o conteúdo do 

documento em fragmentos mais simples, que revelem sutilezas contidas em um 

texto. Os fragmentos podem ser palavras, termos ou frases significativas de uma 

mensagem (CHIZZOTTI, 2006). 

 

De acordo com Freire (2009), a realidade instaura questões e, tomá-las 

como objeto de aprendizagem, empreendendo itinerários de teorização e retorno ao 

real, transformando-o e sendo transformado, configura movimentos de formação 

potencialmente significativos.  
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Embora pouco explorada não só na área da educação como em outras 

áreas sociais, Lüdke e André (2007) reforçam a valiosa contribuição deste método 

para a pesquisa qualitativa, por constituir-se de uma técnica que completa as 

informações obtidas por outras técnicas, seja desvelando aspectos novos de um 

tema ou problema. 

 

Estudo desenvolvido por Corsetti (2006) no Programa de Pós - 

Graduação em Educação da UNISINOS/RS (Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos/Rio Grande do Sul), indica que o cruzamento das fontes é uma operação 

indispensável para que a leitura da documentação se constitua em operação 

importante do processo de investigação, pois possibilita uma leitura não apenas 

literal, mas uma compreensão real, contextualizada e que se complementam. 

 

Para a autora, na análise documental não pode se considerar somente 

a seleção das fontes a serem utilizadas, mas, sobretudo, o tratamento dado a elas. 

 
As perguntas que o pesquisador formula ao documento são tão 

importantes quanto o próprio documento. São as perguntas que o historiador faz ao 

documento que lhe conferem o sentido [ABREU, 200?]. 

 

Portanto, a escolha da análise documental responde aos objetivos de 

mapear a produção científica sobre a docência em saúde nestes programas.  

 

  A fim de dar um suporte instrumental às mensagens identificadas nos 

documentos estudados utilizou-se a Análise de Conteúdo do Tipo Temática, 

entendida por Minayo (1999) como uma das técnicas que melhor se adequam à 

investigação qualitativa do material sobre saúde e que denota valores de referência 

e os modelos de comportamento presentes nos discursos. 

 

  Segundo a referida autora, a noção de tema está relacionada a uma 

afirmação a respeito de determinado assunto, comporta um feixe de relação e pode 

ser graficamente apresentada por meio de uma palavra, uma frase, um resumo que 

denotam valores de referência e os modelos de comportamento presentes nos 

discursos. 
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   Em síntese, ao utilizar esta técnica procurou-se conhecer aquilo que 

está por trás das palavras sobre as quais se debruça. 

 

 

4.2 Construção da Pesquisa: da identificação à análise 

 
A primeira fase da pesquisa abrangeu a seleção dos programas de 

mestrado, tendo-se como critério de inclusão os Programas Stricto Sensu que têm 

seus focos na relação educação e saúde, e linhas de pesquisas vinculadas à 

formação docente em saúde.  Desta forma, identificaram-se os Programas do 

CEDESS/UNIFESP e do NUTES/UFRJ.  

 

O CEDESS é um órgão complementar da UNIFESP vinculado ao 

Conselho Técnico Administrativo (CTA), e tem por finalidade o desenvolvimento de 

atividades indissociáveis de Ensino, Pesquisa e Extensão no campo da Educação 

em Saúde. Assume a educação em saúde em suas interfaces com a 

formação/desenvolvimento de docentes para o Ensino Superior em Saúde, com a 

tecnologia educacional e com a comunicação social da ciência no contexto da 

Educação para a Saúde (CEDESS, 2009). 

 

O NUTES é um órgão suplementar do Centro de Ciências da Saúde 

(CCS) da UFRJ, que articula ações de formação de recursos humanos, pesquisa e 

desenvolvimento na área da Educação em Ciências e Saúde. Sua proposta de 

trabalho é de natureza interdisciplinar, desenvolvida por uma equipe 

multiprofissional, que integra contribuições de diferentes campos de conhecimento 

dentre os quais se destacam educação, comunicação, ciências naturais e da saúde 

e informática (NUTES, 2009). 

 

Ao “ouvir as vozes” das dissertações funda-se o entendimento de que 

os registros das produções acadêmicas explicitam movimentos e demandas 

existentes num dado momento social e institucional, constituindo-se em fontes 

privilegiadas para a compreensão das concepções e práticas no campo da docência 

universitária. 
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A segunda fase compreendeu a busca e identificação das 

dissertações a partir de palavras (formação, professor(es), formação docente); 

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

presentes nos títulos ou palavras-chave ou resumo (graduação).  

 

Em relação às dissertações do Programa do CEDESS a busca foi feita 

por meio do acesso a home page da Instituição:  

http://www.unifesp.br/centros/cedess e dos links “produção intelectual” e “teses de 

mestrado”. Nesse ambiente estavam registrados os resumos das dissertações 

defendidas no período de 2004 a 2009 nos cursos de mestrados acadêmico e 

profissional.  

 

  Os resultados encontrados não abarcaram as informações 

necessárias, sendo pertinente a busca completa pelo acesso a home page da Pró-

Reitoria de Pós Graduação e Pesquisa UNIFESP: 

http://www.unifesp.br/propgp/index.php?cont=inicio e dos links: “portal posgrad”, 

“informações discentes” e “concluintes”. A pesquisa das dissertações concluintes foi 

feita pelo ano e nome do programa escolhido.  

 

Para as dissertações do NUTES, a busca inicial também partiu do 

acesso a home page da Instituição: http://www.nutes.ufrj.br/ utilizando os links: “pós 

graduação”, “mestrado”, “sobre o mestrado”, “dissertações defendidas”. 

Encontravam-se registradas as dissertações do período de 1998 a 2008. 

 

A insuficiência dos dados encontrados exigiu continuar a busca 

elegendo outra fonte - a home page do SiBi (Sistema de Bibliotecas e Informação da 

UFRJ): http://www.sibi.ufrj.br/ utilizando os links: ‘bibliotecas”, “acervo de dados da 

Base MINERVA1”: “acervo das bibliotecas da UFRJ”, “biblioteca digital de teses e 

dissertações”. A pesquisa das dissertações foi realizada utilizando os campos busca 

por palavras, autor e/ou ano.  

                                                 
1 Base de dados da UFRJ. 

http://www.unifesp.br/centros/cedess
http://www.unifesp.br/propgp/index.php?cont=inicio
http://www.nutes.ufrj.br/
http://www.sibi.ufrj.br/
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A finalização desta etapa constituiu a leitura dos resumos encontrados, 

sendo determinados como critério de exclusão os estudos em que não abordavam o 

tema gerador desse estudo. 

 

  Com o propósito de capturar os dados contidos nos resumos e obter 

uma visão geral organizada da produção, utilizou-se o instrumento denominado 

Matriz Analítica Adaptada (Anexo A), desenvolvida e adotada pelo projeto 

“Docência, Inovação Curricular e Formação: da Produção Científica Nacional (1997-

2007) a Propostas de Desenvolvimento Docente em Saúde do Programa de Pós-

Graduação Ensino em Ciências da Saúde do Centro de Desenvolvimento do Ensino 

Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP)”, 

a partir do qual esta pesquisa tem suas origens.   

 

  Desta forma, o instrumento permitiu caracterizá-los segundo sua 

origem institucional, eixo, categoria e subcategoria, objeto de estudo, 

fundamentação da pesquisa e percurso metodológico das temáticas investigadas. 

Convém destacar que este instrumento tem como subsídio uma lista de Categorias e 

Subcategorias2, elaborada com o propósito de padronizar a classificação dos objetos 

de pesquisa (Anexo B). 

 

  A terceira e última fase abarcou a elaboração da lista final das 

dissertações selecionadas. A aquisição da íntegra dos volumes foi obtida pelo 

empréstimo na biblioteca do CEDESS e por cópias xerográficas obtidas na biblioteca 

do NUTES. 

 

  A Figura 1 apresenta o fluxograma de seleção das dissertações 

selecionadas e das analisadas.  
 

 

 

 

 

 

                                                 
2 A lista de Categorias e Subcategorias também foi desenvolvida pela equipe do projeto anteriormente 
mencionado. 
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Figura 1 – Fluxograma do processo de seleção das dissertações analisadas dos programas de 
mestrado do CEDESS e NUTES. São Paulo, 2009. 
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4.3 Análise dos Dados 
 

  Lüdke e André (2007) destacam que a análise está presente em vários 

estágios da investigação, tornando-se mais sistemática e mais formal após o 

encerramento da coleta de dados. E que, portanto, analisar os dados significa 

“trabalhar” todo o material obtido durante a pesquisa.  

 

Optou-se por utilizar a Análise de Conteúdo do Tipo Temática, descrita 

por Minayo (1999), buscando os núcleos de sentido (inferências) do conteúdo 

presentes nos documentos analisados. Nesta investigação as etapas sugeridas pela 

autora foram realizadas: 

   

a. Pré-análise: Leitura de todo material selecionado, a fim de confirmar a 

pertinência ou não das dissertações, para posteriormente determinar as unidades de 

registro e de contexto. Desta maneira, buscou-se em cada texto as referências sobre 

formação docente. Foram consideradas as dimensões de formação docente tratadas 

por Batista e Batista (2004): formação como processo de reflexão e, formação como 

treinamento didático/exercício docente. 

 

b. Exploração do material: Compreendeu a releitura do material coletado. A 

quantificação da freqüência das unidades de contexto e de registro permitiu a 

identificação das concepções de formação docente mais presentes no documento. 

Convém destacar que as dissertações que não atenderam este requisito foram 

excluídas. 

 

c. Tratamento dos resultados obtidos e interpretação: A partir da 

identificação das concepções sobre formação docente, estas foram reagrupadas de 

acordo com o sentido principal que apresentavam, constituindo os núcleos 

temáticos. 

 

Na continuidade da análise e, a fim de elucidar a compreensão das 

etapas percorridas, foi elaborado o fluxograma do processo que consolidou a 

Análise de Contéudo do tipo temática, apresentado na Figura 2.  
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Figura 2 - Fluxograma do processo da Análise de Contéudo do Tipo Temática. São Paulo, 2009. 

 
 

4.4 Procedimentos éticos 
 

 Com o propósito de atender as normas da UNIFESP, o presente 

estudo foi encaminhado para o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) desta Instituição 

sendo apreciado e aprovado (Anexo C). 
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5. As Dissertações em Foco 
 

“Quando o homem compreende sua 
realidade, pode levantar hipóteses sobre o 

desafio dessa realidade e procurar soluções. 
Assim, pode transformá-la.”. 

(Freire) 
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5.1 Caracterização das produções analisadas 
  
 
 A Figura 3 apresenta as dissertações que configuraram esta pesquisa. 
 

DOCUMENTO 
(nº) 

 
CEDESS 

 
1 

 
A docência em odontologia: estudo a partir da ótica de professores de 

odontopediatria 

2 
 

Ensino na área da saúde: aproximações às estratégias de ensino-
aprendizagem dos professores de terapia ocupacional 

3 

 
Concepções e práticas dos profissionais que exercem atividade docente 
sobre seu papel na formação ético-moral do estudante de medicina da 

UNIFESP 

4 
 

Pós-graduação e formação docente: a experiência da disciplina de 
formação didático-pedagógica em saúde na UNIFESP 

5 
 

A formação didático-pedagógica dos docentes de graduação em medicina, 
na perspectiva dos coordenadores 

6 
 

Concepção e trajetórias de formação: um estudo com professores de 
medicina da Universidade Federal de Alagoas 

7 

 
A dimensão didático-pedagógica na formação de docentes da escola de 

aperfeiçoamento profissional da Associação Paulista de Cirurgiões 
Dentistas - EAP-APCD 

 NUTES 

 
8 

 
Estudo sobre as concepções pedagógicas de docentes das universidades 

públicas do Rio de Janeiro e desafios para implementação de uma 
abordagem construtivista na disciplina de clínica propedêutica médica 

9 
 

A escolha e o exercício da profissão docente na medicina:  
a experiência da UFRJ 

10 

 
A formação de comunidades de aprendizagem em contextos de 

comunidades de prática: análise da experiência de um curso virtual  
para docentes universitários 

11 
 

Formação profissional e mercado de trabalho na visão dos docentes  
de odontologia 

12 
 

A produção científica dos docentes da Faculdade de Medicina da UFRJ  
e a sua relação com o fazer pedagógico 

Figura 3 – Dissertações analisadas dos programas de mestrado do CEDESS e NUTES. São Paulo, 
2009. 
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A produção geral das dissertações dos programas do CEDESS e 

NUTES no período de 1997 a 2009, assim como as que foram selecionadas e 

analisadas apresenta-se na Tabela 1. 

 
Tabela 1 – Distribuição das dissertações defendidas, selecionadas e analisadas nos programas de 
mestrado do CEDESS e NUTES. São Paulo, 2009. 

Programas 
Selecionados 

 
CEDESS 

(2004 a 2009) 
 

 
NUTES 

(1997 a 2008) 
 

 N % N % 
Dissertações 
Defendidas 

 
69 100 155 100 

 
Dissertações 
Selecionadas 

 

9 13 7 4,5 

Dissertações 
Analisadas 

 
7 10 5 3,2 

     Fontes: CEDESS e NUTES. 

 

  Os dados demonstram que no programa do CEDESS (período de 2004 

a 2009) foram defendidas 69 dissertações. O primeiro processo de seleção 

evidenciou nove dissertações e, após a releitura do conteúdo das mesmas, a 

seleção resultou em sete. 

 

  Em relação às do NUTES, pode-se perceber que no período de 1998 a 

2008, o número de produção foi 155 dissertações, sendo a priori selecionadas sete 

e, após a releitura deste conteúdo, resultaram cinco para a análise. 

 

  Nesse momento convém destacar que o CEDESS iniciou suas 

atividades no mestrado em 2003, fato que justifica o número menor de dissertações 

defendidas comparadas com as do NUTES. 

 

  Os dados também evidenciaram que no programa do CEDESS o 

número de dissertações que contemplam o tema formação docente, dentro dos 

critérios estabelecidos, é maior (13%) do que o do NUTES (4,5%), ocorrendo o 

mesmo após a seleção final, ou seja, 10% e 3,2%, respectivamente. 
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  O processo de busca e seleção permitiu verificar que de modo geral, 

as dissertações do NUTES têm seus focos mais centrados na Tecnologia 

Educacional e, mesmo algumas destas sendo inicialmente selecionadas, na etapa 

final não foram incluídas por não atenderem aos objetivos dessa investigação.   

 

 

5.2. As Dissertações do Programa Ensino em Ciências da Saúde – CEDESS 
 
5.2.1 Eixo, Categorias e Subcategorias 
 

  A Matriz Analítica apresentada na Figura 4 traz inicialmente a 

identificação das dissertações, segundo autor, ano de defesa, financiamento, além 

do eixo, categorias e subcategorias. 
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TÍTULO DA  
DISSERTAÇÃO AUTOR ANO DE  

DEFESA 
ÓRGÃO  

FINANCIADOR EIXO CATEGORIA SUB 
CATEGORIAS 

A docência em odontologia: estudo a partir da ótica 
de professores de odontopediatria 

 
GORINI, F. V.  2005 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Avaliação 
Docente - 

Pós-graduação e formação docente: a experiência 
da disciplina de formação didático-pedagógica em 

saúde na UNIFESP 
 

FREITAS, M.  
A, O.  2005 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Desenvolvimento 
Docente 

Formação 
Continuada 

Concepção e trajetórias de formação: Um estudo 
com professores de medicina da Universidade 

Federal de Alagoas 
 

MENDONÇA, A. 
M. M. C.  2005 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Desenvolvimento 
Docente 

Formação 
Permanente 

A formação didático-pedagógica dos docentes da 
graduação em medicina, na perspectiva dos 

coordenadores 
 

CASTRO, N.  
P. A. 2006 CAPES 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Desenvolvimento 
Docente 

Formação 
Continuada 

Concepções e práticas dos profissionais que 
exercem atividade docente sobre seu papel na 

formação ético-moral do estudante de medicina da 
UNIFESP 

 

SERÓDIO, A.  
M. B. 2006 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Desenvolvimento 
Docente 

Formação 
Continuada 

Ensino na área da saúde: Aproximações às 
estratégias de Ensino-Aprendizagem dos 

Professores de Terapia Ocupacional 
 

RAMALHÃO,  
A. B. 2006 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Avaliação 
Docente - 

A dimensão didático-pedagógica na formação de 
docentes da escola de aperfeiçoamento profissional 

da associação paulista de cirurgiões dentistas - 
EAP-APCD 

 

WRIGHT, D. A. 2007 - 
Docência: 
Prática e 
Formação 

Avaliação 
Docente - 

Figura 4 – Matriz Analítica das dissertações analisadas do programa de mestrado do CEDESS, segundo autor, ano de defesa e órgão financiador, eixo, 
categoria e subcategoria. São Paulo, 2009. 
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 As descobertas mostraram que todas as dissertações encontram-se no 

Eixo denominado Docência: Formação e Prática. Em relação às Categorias 

emergem o Desenvolvimento Docente e a Avaliação Docente e nas Subcategorias, 

Formação Continuada e Formação Permanente. 

 

 Nessa ótica pode-se assegurar que essas temáticas vêm sendo 

articuladas com a intenção de gerar discussões acerca dos cenários que envolvem a 

formação docente. 

 

 Assim, a formação pautada no paradigma técnico-científico, já não dá 

mais conta da preparação do professor que deve atuar em uma nova realidade. 

Diante destas problemáticas, percebe-se que a formação de professores tem sido 

revista, discutida, analisada e tensionada pelos pesquisadores da área 

(KRONBAUER E SIMIONATO, 2008). 

 

 Compreender este ambiente crescentemente complexo contribuirá 

para que o docente caminhe na busca de promover mudanças qualitativas no 

desenvolvimento de suas práticas; mudanças didáticas nos processos de formação 

profissional, a fim de direcioná-lo a ampliar seus conhecimentos para capacitá-lo a 

analisar e, se necessário, modificar suas práticas rumo aos atuais desafios do 

ensino superior em saúde. 

 

 

5.2.2 Objeto de estudo 

 

 A Figura 5 apresenta a Matriz Analítica do programa de mestrado do 

CEDESS segundo o objeto de estudo. 
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TÍTULO DA  
DISSERTAÇÃO 

OBJETO  
DE ESTUDO 

A docência em odontologia: estudo a partir da 
ótica de professores de odontopediatria 

 
Processo ensino-aprendizagem  

 
 

Pós-graduação e formação docente: a 
experiência da disciplina de formação didático-

pedagógica em saúde na UNIFESP 
 

Formação docente para o ensino superior          

 
Concepção e trajetórias de formação: Um 
estudo com professores de medicina da 

Universidade Federal de Alagoas 
 

Formação docente 

A formação didático-pedagógica dos docentes 
da graduação em medicina, na perspectiva dos 

coordenadores 
 

 
Formação didático-pedagógica inicial e 

continuada  
 

 
Concepções e práticas dos profissionais que 

exercem atividade docente sobre seu papel na 
formação ético-moral do estudante de medicina 

da UNIFESP 
 

Papel do docente na formação ético-moral na 
formação do estudante  

 
Ensino na área da saúde: Aproximações às 
estratégias de Ensino-Aprendizagem dos 

Professores de Terapia Ocupacional 
 

Estratégias de ensino-aprendizagem  

 
A dimensão didático-pedagógica na formação 

de docentes da escola de aperfeiçoamento 
profissional da associação paulista de 

cirurgiões dentistas - EAP-APCD 
 

Dimensão didático-pedagógica na                 
formação docente  

Figura 5 – Matriz Analítica das dissertações analisadas do programa de mestrado do CEDESS 
segundo o objeto de estudo. São Paulo, 2009. 
 

 

 Quando observados quais os Objetos de Estudos presentes nas 

dissertações, percebeu-se que estes foram abordados a partir de uma 

problematização sobre o Ensinar e Aprender na Universidade, desdobrando 

dimensões relativas à formação ético-moral e às estratégias de ensino. Também foi 

possível identificar que a Formação Docente traz como ênfase a discussão da 

docência no ensino superior, havendo reflexões que buscaram apreender as 

especificidades da docência médica, odontológica e em terapia ocupacional, ser 

professor no lato sensu e o strictu sensu como espaço formativo. 
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As transformações sociais ocorridas nos últimos tempos parecem exigir 

uma revisão das propostas pedagógicas para o ensino de qualidade.  

 

Um dos desafios está relacionado em parte, com a formação dos 

professores e, segundo Magalhães (2001) com o entendimento de que os processos 

de aprendizagem oportunizem atividades que desenvolvam além das habilidades 

cognitivas, as de convívio social e ético-moral. 

 

Nessa direção, Marcelo (2009) contextualiza que uma das 

problemáticas sobre ensino-aprendizagem refere-se à necessidade de compreender 

o conceito do processo Ensino e Aprendizagem para que altere significativamente a 

postura e as práticas pedagógicas dos docentes do ensino superior.  

 

Portanto, aos envolvidos no processo (professores e alunos) cabe 

compreender que a aprendizagem é um processo vital de crescimento e 

desenvolvimento, ao longo da vida, com uma dimensão significativa que explicita o 

significado e importância do que se aprende, seja nos tempos e espaços escolares e 

não escolares. 

 

 
5.2.3 Interlocutores privilegiados 
 
 

A Figura 6 apresenta a Matriz Analítica do programa de mestrado do 

CEDESS segundo os interlocutores privilegiados. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

53 

53 

TÍTULO DA  
DISSERTAÇÃO 

INTERLOCUTORES  
PRIVILEGIADOS 

 
A docência em odontologia: estudo a partir da 

ótica de professores de odontopediatria 
 

Batista e Batista, Pimenta e Anastasiou, 
Feuerwek, Lüdke e André, Minayo 

 
Pós-graduação e formação docente: a 

experiência da disciplina de formação didático-
pedagógica em saúde na UNIFESP 

 

Pimenta e Anastasiou, Masetto, Imberón, 
Masetto e Antoniazi, Lüdke e André, Minayo 

 
Concepção e trajetórias de formação: Um 
estudo com professores de medicina da 

Universidade Federal de Alagoas 
 

Masetto, Imberón, Batista, Pimenta e 
Anastasiou, Minayo 

 
A formação didático-pedagógica dos docentes 
da graduação em medicina, na perspectiva dos 

coordenadores 
 

Masetto, Pimenta e Anastasiou, Castanho, 
Mizukami, Bardin, Franco 

 
Concepções e práticas dos profissionais que 

exercem atividade docente sobre seu papel na 
formação ético-moral do estudante de medicina 

da UNIFESP 
 

Cortina e Martinez, Blackburn, Rocuer, 
Rego, Ribeiro, Franco 

 
Ensino na área da saúde: Aproximações às 
estratégias de Ensino-Aprendizagem dos 

Professores de Terapia Ocupacional 
 

Nóvoa, Batista e Batista, Pimenta e 
Anastasiou, Masetto, Minayo 

 
A dimensão didático-pedagógica na formação 

de docentes da escola de aperfeiçoamento 
profissional da associação paulista de cirurgiões 

dentistas - EAP-APCD 
 

Nóvoa, Minayo, Batista e Batista,  
Cunha, Masetto 

Figura 6 – Matriz Analítica das dissertações analisadas do programa de mestrado do CEDESS 
segundo os interlocutores privilegiados. São Paulo, 2009. 
 
 
 
  As dissertações analisadas trouxeram como principais Interlocutores: 

Antônio Nóvoa, Nildo Batista, Sylvia Batista, Selma Pimenta, Lea Anastasiou, Laura 

Feuerwerker e Francisco Imberón, fundamentando as reflexões sobre docência em 

saúde, processo ensino-aprendizagem, trabalho docente e seus cenários de prática 

e a educação permanente.  
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  Os autores: Marli André, Maria da Graça Mizukami, Maria Cecília 

Minayo, Laurence Bardin, Menga Lüdke e Maria Laura Franco foram os 

referenciados nos debates sobre as importantes contribuições das pesquisas 

qualitativas na construção do conhecimento. 

 

  Sobre formação ético-moral emergem os diálogos de: Adela Cortina, 

Emílio Martinez, Paul Rocuer, Sérgio Rego e Willian Branch Jr, enfatizando a 

importância da ética na formação de médicos a partir de uma perspectiva 

comprometida com a razão prática e, a emergente necessidade de investimentos na 

preparação de docentes para atuar nesta área. 

 
 

5.2.4 Metodologias 
 

  No tocante às Metodologias delineadas pelas dissertações, bem como 

a freqüência das técnicas metodológicas, a Tabela 2 apresenta os resultados 

obtidos.          

                
Tabela 2 – Frequências das metodologias e instrumentos de produção utilizados nas dissertações 
analisadas do programa de mestrado do CEDESS. São Paulo. 2009. 

CEDESS 
(2004 a 2009) 

Metodologias N % 
Análise temática 5 38,5 

Análise documental 5 38,5 
Análise de conteúdo 2 15,4 
Análise estatística 1 7,6 

TOTAL 13 100 
   Instrumentos de produção N % 

Entrevista semi-estruturada 4 66,7 
Questionário 1 16,7 

Questionário semi-estruturado 1 16,6 
TOTAL 6 100 

   Fontes: CEDESS e NUTES. 

   

  Verificou-se que a pesquisa qualitativa tem expressiva relatividade, 

sendo utilizada pela totalidade dos autores. Em uma das dissertações também foi 

utilizado o método quantitativo para complementar a análise dos dados. A utilização 
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da análise documental e da análise temática foram as mais freqüentes nas 

pesquisas. 

 

  O desdobramento analítico destes dados remete às “falas” de Minayo 
(1999) ao afirmar que 
 

as metodologias qualitativas trazem importantes contribuições na 
construção do conhecimento no campo da Saúde, seja enquanto 
concepção, enquanto políticas, práticas social e/ou institucional. (p. 251) 

 

  Em seu artigo sobre o uso de abordagens qualitativas na pesquisa em 

serviço social, Martinelli (2003) esclarece que a pesquisa qualitativa tem caráter 

inovador ao buscar os significados atribuídos pelos sujeitos às suas experiências 

sociais e, político, por permitir uma construção coletiva que parte dos sujeitos e a 

eles retorna de forma crítica e criativa. 

 

  Na continuidade de sua reflexão, a autora afirma que por ser um 

exercício político, (construção coletiva), não se coloca como algo excludente ou 

hermético, é uma pesquisa que se realiza pela via da complementaridade, não da 

exclusão.  

 
 

5.2.5 Principais Conclusões 
 

  Em relação às Principais Conclusões, estas apontaram as situações 

que identificam a relevância da disciplina didático-pedagógica na formação dos 

sujeitos que atuam na docência, comprometendo o processo de ensino 

aprendizagem; desafios na reflexão sobre a teoria e prática educativa numa 

perspectiva crítica e integradora; necessidade de integração do ensino e da ética; 

reconhecimento do docente como facilitadores do processo de ensino-

aprendizagem. 
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5.3.  As Dissertações do Programa Educação em Ciências da Saúde – NUTES 
 
5.3.1 Eixo, Categorias e Subcategorias 
 

 A Matriz Analítica na Figura 7 apresenta a identificação das 

dissertações, de acordo com o autor, ano de defesa e financiamento, eixo, 

categorias e subcategorias. 
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TÍTULO DA  
DISSERTAÇÃO AUTOR ANO DE  

DEFESA 
ÓRGÃO  

FINANCIADOR EIXO CATEGORIA SUB 
CATEGORIAS 

 
Estudo sobre as concepções pedagógicas de docentes 
das universidades públicas do Rio de Janeiro e desafios 
para implementação de uma abordagem construtivista 

na disciplina de clínica propedêutica médica 
 

S. PAIO, J.  
M. C. 1999 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Desenvolvimento 
Docente - 

A escolha e o exercício da profissão docente na 
medicina: a experiência da UFRJ 

SANTOS, N. 
M. B. 2000 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Trabalho  
Docente - 

 
A Formação de Comunidades de aprendizagem em 

contextos de comunidades de prática: análise da 
experiência de um curso virtual para docentes 

universitários 
 

ANDRADE, L. 
I. K. 2003 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Desenvolvimento 
Docente 

Formação 
Continuada 

Formação profissional e mercado de trabalho na visão 
dos docentes de odontologia 

TRISTÃO, S. 
K. P. C. 2004 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Trabalho  
Docente 

Formação 
Continuada 

 
A Produção Científica dos docentes da Faculdade de 

Medicina da UFRJ e a sua relação com o Fazer 
Pedagógico 

 

FORTUNATO, 
M. M. 2005 - 

Docência: 
Prática e 
Formação 

Docência e 
Pesquisa  

Formação 
Continuada 

Figura 7 – Matriz Analítica das dissertações analisadas do programa de mestrado do NUTES, segundo autor, ano de defesa e órgão financiador, eixo, 
categoria e subcategoria. São Paulo, 2009. 
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  Ao aprofundar a leitura dos documentos foi possível apreender como 

temáticas privilegiadas o Eixo: Docência: Formação e Prática. No tocante às 

Categorias emergiram o Trabalho Docente, Desenvolvimento Docente e a Docência 

e Pesquisa e, nas Subcategorias, Formação Continuada. 

 

  Tais estudos evidenciaram que o trabalho docente se dá nos 

emaranhados de um complexo contexto social e institucional e, que no país, 

movimentos de reestruturação e transformação do ensino superior em saúde, têm 

fortes influências no modo de fazer-se docente. 

 

  Penin (2009) destaca que a vivência de uma profissão em geral, 

interfere de maneira vigorosa no desenvolvimento da própria identidade que 

perpassa por uma transformação do sujeito, que por sua vez dialoga com a 

realidade.  

  

  Aos docentes cabe refletir continuamente sobre o que se faz, para que 

se faz e para quem se faz e, assim, caminhar na direção de estabelecer diálogo com 

os contextos e práticas que marcam a constituição de sua profissionalidade e o 

exercício da docência. 

 

 

5.3.2 Objetos de Estudo 
  

 A Figura 8 apresenta a Matriz Analítica do programa de mestrado do 

NUTES segundo o objeto de estudo. 
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Figura 8 – Matriz Analítica das dissertações analisadas do programa de mestrado do NUTES 
segundo o objeto de estudo. São Paulo, 2009. 
 

 

Os Objetos de Estudo valorizados nas pesquisas estão centrados 

principalmente no Exercício Profissional das áreas disciplinares que envolvem a 

medicina e odontologia. As abordagens sobre a Formação Docente remetem a 

questionamentos e reflexões pertinentes ao Trabalho Docente e sua Prática e à 

Formação Pedagógica para atuarem na docência. 

 

  Assim, ganham significativa ampliação ao considerarem o exercício 

profissional em saúde como a materialização do ato de educar. 

 

Pensar sobre o modo de como se aprende a prática de ensinar, nos 

remete a Kenski (2003) ao confirmar que o que o professor retém como saber de 

referência está intimamente ligado à sua experiência profissional.  
 

TÍTULO DA  
DISSERTAÇÃO 

OBJETO DE  
ESTUDO 

 
Estudo sobre as concepções pedagógicas                   

de docentes das universidades públicas do Rio de 
Janeiro e desafios para implementação de uma 
abordagem construtivista na disciplina de clínica 

propedêutica médica 
 

Concepções pedagógicas e modelo         
de ensino  

 
A escolha e o exercício da profissão docente na 

medicina: a experiência da UFRJ 
 

Escolha e profissionalização              
docente 

 
A Formação de comunidades de aprendizagem         

em contextos de comunidades de prática:           
análise da experiência de um curso virtual para 

docentes universitários 
 

Formação de comunidades de 
aprendizagem em contextos                          
de comunidades de prática 

 
Formação profissional e mercado de trabalho               

na visão dos docentes de odontologia 
 

Formação profissional e                                 
prática  

 
A Produção Científica dos docentes da Faculdade       

de Medicina da UFRJ e a sua relação                      
com o Fazer Pedagógico 

 

Conhecimento produzido e sua relação  
com o ensino 
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Para a autora, aprender a ser professor é um processo de 

aprendizagem que ocorre quando efetivamente atua-se em sala de aula, uma vez 

que cada dia é diferente do anterior, cada turma é diferente da outra e como o 

professor, terá de aprender a lidar com tais diferenças. Aprende-se a ensinar quando 

se exerce o ofício de professor. 

   

Com esta perspectiva é possível salientar que o conhecimento 

pedagógico é essencial para o bom desempenho da função docente, pois 

atualmente não basta ter o domínio do conteúdo específico. O domínio de técnicas, 

novas metodologias e um novo conceito de avaliação contribuem para o melhor 

desempenho da função (IMBERÓN, 2004; MARTINEZ, 2004; SOTOLONGO, 

MICHELENA e HORTA, 2003). 

 

 

5.3.3 Interlocutores privilegiados 

  

Os interlocutores privilegiados do programa de mestrado do NUTES 

estão apresentados na Figura 9. 
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TÍTULO DA  
DISSERTAÇÃO 

INTERLOCUOTES 
 PRIVILEGIADOS 

 
Estudo sobre as concepções pedagógicas                   

de docentes das universidades públicas do Rio de 
Janeiro e desafios para implementação de uma 
abordagem construtivista na disciplina de clínica 

propedêutica médica 
 

Freire, Vigotski, Venturelli,  
Rego, Libanêo 

 
A escolha e o exercício da profissão docente na 

medicina: a experiência da UFRJ 
 

Freire, Venturelli, Giroux,  
Minayo, Cunha 

 
A Formação de Comunidades de aprendizagem         

em contextos de comunidades de prática:           
análise da experiência de um curso virtual para 

docentes universitários 
 

Batista e Batista, Minayo,  
Ribeiro 

 
Formação profissional e mercado de trabalho               

na visão dos docentes de odontologia 
 

Freire, Schön, Libanêo e Pimenta,  
Luckesi, Wenger, Perkins, Gordin 

 
A Produção Científica dos docentes da Faculdade       

de Medicina da UFRJ e a sua relação                      
com o Fazer Pedagógico 

 

Nóvoa, Feuerwerker, Ceccin 
Schön, Ribeiro 

Figura 9 – Matriz Analítica das dissertações analisadas do programa de mestrado do NUTES segundo 
os interlocutores privilegiados. São Paulo, 2009. 
 

  A análise empreendida no tocante aos Interlocutores representativos 

evidenciou nomes como: Paulo Freire, Antonio Nóvoa, Donald Schön, Nildo Batista, 

Sylvia Batista, José Venturelli, José Libanêo, Selma Pimenta, Laura Feuerwerker, 

que permearam por temas que destacam a Docência em Saúde, Ensino-

Aprendizagem, Prática Docente e Educação Permanente. 

   

  As abordagens reconheceram o campo da docência em saúde como 

um campo temático significativo, trazendo enfoques a serem descortinados e 

demandando a necessidade de uma interface entre educação e saúde para a 

compreensão dos processos que constituem a docência em cursos superiores da 

área da saúde, a partir de uma perspectiva multireferenciada e complexa. 
 
 
  A tessitura sobre as metodologias apontou Maria Cecília Minayo 

abrangendo os conceitos e técnicas relativas à pesquisa qualitativa conforme já 
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apontado anteriormente na análise dos dados relativos às dissertações defendidas 

no CEDESS.  
 

  Quanto aos conceitos de comunidades de prática e utilização desta 

técnica como prática na formação de professores, os autores que sustentaram a 

discussão foram: Etienne Wenger, D. Perkins, Douglas Gordin, destacando que a 

técnica possibilita aos professores repensar sua prática, além de colaborar na 

superação de barreiras que dificultam o acesso às inovações tecnológicas. 

 

 

5.3.4 Metodologia 

   

  As Metodologias priorizadas e as frequências das técnicas 

metodológicas utilizadas estão apresentadas na Tabela 3. 

   
Tabela 3 – Frequência das metodologias e instrumentos de produção utilizados nas dissertações 
analisadas do programa de mestrado do NUTES. São Paulo. 2009. 

NUTES 
(1997 a 2008) 

Metodologias N % 
Análise temática 1 20,0 

Análise documental 2 40,0 
Análise de conteúdo 1 20,0 
Análise estatística 1 20,0 

TOTAL 5 100 
   Instrumentos de produção N % 

Entrevista semi-estruturada 3 50,0 
Questionário 1 16,7 

Questionário semi-estruturado 1 16,7 
Observação participativa 1 16,6 

TOTAL 6 100 
 Fontes: CEDESS e NUTES. 

  
  

  Pode-se verificar que neste programa, assim como no CEDESS, a 

pesquisa qualitativa destacou-se por ser utilizada em todas as dissertações 

analisadas. Com o objetivo de complementar a análise, uma das dissertações 

também adotou a pesquisa quantitativa. 
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  Dentre as técnicas, sobressaíram as entrevistas semi-estruturadas e a 

análise documental.   

 

  No campo da metodologia qualitativa, autores como Gonzaga (2006), 

Lima (2006) e Pimenta (2006) consideram que esta pesquisa tem como 

característica peculiar a diversidade metodológica, pois permite extrair dados da 

realidade. 

 

  Para eles, a investigação qualitativa responde melhor à especificidade 

da pesquisa em educação e, por ser um campo cujos limites são pouco definidos, 

possibilita algumas explorações e transgressões a fim de atender às particularidades 

do objeto investigado. 

 

  Nesta perspectiva, sublinhar a flexibilidade deste método possibilita 

também realizar exames cruzados dos dados obtidos, obter informações por meio do 

processo de triangulação e, contrastá-las sem perder a flexibilidade. 

 

 

5.3.5 Principais Conclusões  
 
  Na esfera das Principais Conclusões, as dissertações revelaram que as 

práticas educativas sugerem um modelo de ensino tradicional; desinteresse pela 

disciplina formação didático-pedagógica; exercício da docência médica como prática 

descolada das questões pedagógicas; fragmentação do ensino e distanciamento 

entre teoria e prática; importância do acesso às inovações tecnológicas como 

instrumentos na formação docente e o papel da escola médica na formação de 

pessoas para trabalhar no sistema de saúde. 
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6 A Formação Docente em Saúde 
 

“Não há ensino de qualidade, nem 
reforma educativa, nem inovação 

pedagógica sem uma adequada 
formação de professores.” 

(Nóvoa) 
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6.1 Os Núcleos Temáticos 
 
 A análise dos dados possibilitou apreender as unidades de contexto e 

de registro (APÊNDICES A e B) e a partir delas foi possível definir os Núcleos 

Temáticos, sendo eles: áreas disciplinares, profissões e seu contexto; interação com 

as propostas curriculares; modo de organização das situações de aprendizagem; 

saberes docentes; professor e sua identidade; processo permanente de formação. 

 
A Figura 10 traz a caracterização das dissertações analisadas dos 

programas de mestrado do CEDESS e NUTES quanto aos Núcleos Temáticos. 
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NÚCLEOS 

TEMÁTICOS 
 

CEDESS NUTES 

Áreas 
disciplinares, 
profissões e o 

contexto 

− Docência no Ensino Superior em 
saúde 

− Importância da formação ético-
moral 

− Situações de conflitos éticos mais 
relevantes 

− Formação em odontologia 
− Formação nos cursos de mestrado 

na odontologia / comparação entre 
instituições públicas e privadas 

− Pesquisa no ensino médico 
− Mercado de trabalho em 

odontologia 
 

Interação com 
as propostas 
curriculares 

− Componente curricular  
− Planejamento de ensino / 

importância do planejamento, 
teoria-prática, estímulo à pesquisa,  

− Relação teoria-prática / ensino-
pesquisa 

− Organização curricular/ currículo 
em odontologia 

 

Modo de 
organização 

das situações 
de 

aprendizagem 

− Disciplina didático-pedagógica em 
saúde 

− Contribuições da disciplina 
didático-pedagógica para o 
exercício docente 

− Pontos positivos e negativos da 
disciplina didático-pedagógica 

− Metodologias de ensino / 
estratégias / técnicas 

− Concepções das práticas 
avaliativas 

− Abordagens pedagógicas e 
métodos de ensino 

− Tecnologia educacional no ensino 
− Prática pedagógica 
− Fazer pedagógico 
 

Saberes 
docentes 

− Ensino e aprendizagem 
− Concepções de ensinar e aprender 
− Relação / relacionamento 

professor-aluno 

− Competências necessárias ao 
médico-professor 

− Relação professor-aluno 
− Reflexividade sobre fazer 

pedagógico 

Professor e 
sua identidade 

− Perfil do professor 
− Papel docente 
− Exercício e ação docente 
− Motivação para docência 
− Ser um bom professor/ bom 

desempenho na docência na 
odontologia 

− Experiências docentes (sucessos e 
dificuldades) 

− Desafios na/da docência 

− Perfil docente 
− Opção pela docência / lugar 

docente 
− O que é ser professor de 

odontologia hoje 
 

Processo 
permanente 
de formação 

− Formação recebida 
− Formação e capacitação docente / 

Espaços para a formação docente / 
Processo de formação / preparo 
docente  

− Formação didático-pedagógica/ 
inicial e continuada dos docentes 

− Desafios para a obtenção da 
formação didático-pedagógica 

− Formação didático-pedagógica 
− Formação continuada 
− Fatores pessoais, interpessoais e 

contextuais que influenciam a 
formação de uma comunidade de 
aprendizagem 

Figura 10 – Caracterização das dissertações analisadas dos programas de mestrado do CEDESS e 
NUTES quanto aos Núcleos Temáticos. São Paulo. 2009. 
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6.2 As Categorias: no cenário formativo... os professores  
 

Após a definição dos Núcleos Temáticos, os mesmos foram agrupados 

e interrelacionados constituindo as seguintes Categorias: O Saber Docente: a 

concepção; O Ser Docente: a identidade e,  A Formação Docente: os desafios do 

processo permanente.    

 

A Figura 11 apresenta as categorias da Análise de Conteúdo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Figura 11 – Categorias da Análise de Conteúdo do Tipo Temática. São Paulo, 2009. 

 

A Figura 11 demonstra que as discussões das categorias 

transcorreram no âmbito do Saber e Ser Docente e do Processo Permanente de 

Formação, não havendo necessariamente um único ponto de partida nesse 

entrelaçamento.  

 

Esses dados foram considerados como evidências relevantes para 

ampliar a compreensão de como a formação docente na área da saúde, 

especificamente nos cursos identificados nas dissertações, tem sido investigada nos 

programas analisados. 
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6.2.1 O Saber Docente: a concepção 
  

Para compreensão dos estudos que focalizaram os saberes dos 

docentes recorreu-se aos escritos de Tardif (2002) que define o saber docente como 

uma espécie de amálgama composto por:  

 

- Saberes da formação profissional: conjunto de saberes transmitidos 

pelas instituições de formação de professores;  

- Saberes disciplinares: saberes adquiridos na formação inicial e 

continuada, sendo produzidos nas universidades e, definidos e selecionados pela 

instituição. Emergem da tradição cultural e dos grupos sociais produtores de 

saberes; 

- Saberes curriculares: correspondem aos discursos, objetivos, 

conteúdos e métodos a partir dos quais a instituição escolar categoriza e apresenta 

os saberes sociais por ela definidos e selecionados como modelos de cultura e de 

formação; 

- Saberes experienciais: próprios do professor e da sua vida 

educacional, incorpora a experiência individual e coletiva. 

 

A partir desse contexto pode-se afirmar que de acordo com Batista e 

Batista (2005), os saberes docentes constroem diferentes relações entre os 

conhecimentos científicos de uma dada área, os conhecimentos científicos 

elaborados no contexto da pedagogia e da didática e os conhecimentos aprimorados 

a partir da própria prática docente.  

 

   As apreensões obtidas no desenvolvimento da presente pesquisa 

permitiram descortinar este cenário, desvelar preocupações, inquietudes, 

concepções e contribuições dos docentes da área da saúde.  

 

  Os diálogos relativos às áreas disciplinares, profissionais e seu 

contexto indicaram que há docentes que se preocupam com a atualização constante 

para atuar na docência do ensino superior em saúde, buscando técnicas de ensino 

para motivar os alunos, capacitação técnico-científica e em conhecer a percepção do 
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aluno como sujeito do processo ensino-aprendizagem, revelados nos trechos a 

seguir: 
 
“... ter capacitação técnico-científica que nos leva a uma constante 
atualização”. (doc. nº 4) 
 
“... perceber o outro não apenas como aluno, mas como ator/sujeito do 
processo ensino-aprendizagem.” (doc. nº 4) 

 
“... atualização de conteúdos e formação voltada à prática”. (doc. nº 4) 

 

  No tocante aos aspectos relacionados à formação nos cursos de 

graduação e pós-graduação em odontologia as falas discorreram sobre a 

fragmentação do conhecimento decorrente da inadequada organização dos 

currículos, mostrando uma contradição ao se desejar que o aluno integre os 

conhecimentos.  
 

 “... eu tenho uma maneira muito crítica de falar um pouco sobre isso. Uma 
vez eu fiz um slide assim, era uma mesinha, um armariozinho pequeno 
cheio de gavetas, essas gavetas são as disciplinas. Os alunos aprendem 
cada gaveta, e aí chega um dia que alguém diz: - ‘Olha! Clínica integrada. 
Vamos abrir todas!’. - Não é assim: ‘Agora você faz todas as coisas’. Não 
faz”. (doc. nº 11) 

 

Outra questão apontada referiu-se à proliferação dos cursos de pós-

graduação, onde a procura precoce pela especialização faz com que alunos 

transfiram para essa fase o conteúdo que deveria ser aprendido na graduação. 

 
“... em termos de alunada a gente percebe que há uma hipertrofia mesmo 
de algum conhecimento e eles esquecem todo o restante. E aí você vê o 
aluno do primeiro período falando que quer fazer cirurgia, ou então que 
quer fazer prótese. E digo: Calma, você ainda não viu nada. Será que você 
não vai se interessar por outra coisa?” (doc. nº 11) 
 
“... hoje em dia está acontecendo isto... O cara tá saindo direto da 
faculdade e indo pra a especialização.” (doc. nº 11) 
 
“... mas acontece que o atrativo financeiro dos cursos de especialização é 
muito maior, então enquanto a gente tiver essa imensidão de cursos 
pipocando por aí, eu acho que vai ser difícil formar o aluno generalista”. 
(doc. nº 11) 

 

 Foi evidenciada a probabilidade da proposta do MEC (Ministério da 

Educação) em relação à titulação dos docentes como critério de avaliação dos 

cursos, ter impulsionado a busca pelos cursos de mestrado. Verificou-se que a 

procura por estes cursos também está ligada à necessidade de ampliação da 
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atuação dos profissionais da saúde, além de ser uma “forma” de marketing pessoal 

em sua atividade. 

 
As críticas voltaram-se para a relação mestrado/preparação para a 

docência, afirmando que a docência fica relegada a segundo plano e que muitas 

vezes torna-se uma especialização “sofisticada”. 
 

“Eu, sinceramente, vejo que alguns mestrados nada mais são que 
especialização sofisticada”. (doc. nº 11) 
 
“... hoje em dia, dependendo do mestrado, não tem direcionamento para 
formar o cara como docente. Hoje em dia, nem sei se dou aula bem ou 
não. Mas eu não tive essa formação de docente, de didática”. (doc. nº 11) 
 

 

Ficou evidente nos achados que quando a didática está presente tende 

a instrumentalizar o professor para as técnicas e recursos metodológicos.  

 

Vasconcelos (1998) apud Pachane (2009) corrobora com os dados ao 

afirmar que há pouca preocupação com a formação pedagógica de mestres e 

doutores oriundos dos diversos cursos de pós-graduação do país. Para ele, a 

graduação tem sido alimentada por docentes titulados, porém sem a menor 

competência pedagógica.  

 

O estudo desenvolvido por Pimenta e Anastasiou (2002) também 

reafirma esses conflitos ao constatar que a formação oferecida aos pós-graduandos 

separa-os de qualquer discussão sobre o pedagógico, inclusive que os elementos-

chave do processo não são necessários à atividade de ensinar. Concluem que a 

participação em programas de pós-graduação desenvolve habilidades próprias aos 

métodos de pesquisa, deixando de lado o desenvolvimento de características do 

ensino. 

 

Verificou-se nos documentos analisados uma comparação da formação 

entre as instituições pública e privada, evidenciando que, embora os aspectos 

estruturais das instituições privadas pareçam, para alguns atores, locais ideais de 

formação, as públicas, como espaço democrático e com a responsabilidade social 
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que lhe é atribuída, parece contribuir para a formação de profissionais mais próximos 

às demandas da sociedade atual. 

 
“As faculdades particulares em infra-estrutura são espetaculares. Em 
compensação, a qualidade de ensino nas universidades particulares, ainda 
deixa a desejar em relação às federais, até pelo nível de qualidade do 
aluno”. (doc. nº 11) 
 

“Eu acho que atualmente a faculdade privada dá uma infra-estrutura maior, 
mas faculdade pública oferece professores mais qualificados”. (doc. nº 11) 
 

“... aqui na particular, você tem pressões que te direcionam para um lado 
ou pra o outro. Você não quer perder o emprego, então fica calada. Numa 
universidade pública eu acho que tem muito mais liberdade”. (doc. nº 11) 

  

 

Pôde-se observar certa concordância entre as respostas das pesquisas 

sobre o mercado de trabalho em odontologia ao admitirem que embora este 

mercado tenha sofrido transformações, com abertura de novos espaços de atuação, 

o que até então predomina é a formação voltada para o ambiente clínico e privado, 

sendo o público, compreendido como atuação secundária. 

 

Os recortes relacionados à formação ético-moral dos estudantes de 

medicina valorizaram sua importância na prática médica.   
 
“... praticamente a totalidade (98,8%) dos 237 entrevistados da pesquisa 
considerou a formação ético-moral do estudante de medicina fundamental 
para a prática médica, demonstrando claramente a importância que os 
participantes da pesquisa atribuem à formação ético-moral dos estudantes” 
(SERÓDIO, 2006, p.57). 
 
 

Identificou-se que condições de trabalho inadequadas e baixa 

remuneração foram considerados como obstáculos para a performance ética dos 

médicos. Apesar disso, vislumbraram a necessidade de se criar maiores espaços 

para cursos de formação ético-moral, a fim de contribuir na formação do profissional. 

Dessa forma, a parceria entre a Escola Médica e as Instituições pode ajudar no 

desenvolvimento moral dos estudantes. 

 

Por outro lado, novas conotações assumiram que os cursos formais de 

formação ético-moral têm importância secundária, por acreditarem que os exemplos 
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dos professores são relevantes e podem influenciar a atitude dos estudantes 

(processo informal). 

 

Segundo Almeida (2008) a afirmativa merece especial atenção por 

parte dos educadores e da comunidade acadêmica, uma vez que o curso de 

medicina pode estar contribuindo para uma deterioração na formação moral de seus 

estudantes. 
 

Pesquisa realizada por Satterwhite, Satterwhite e Enarson (2000) 

reportou que na opinião estudantes de uma faculdade de medicina dos Estados 

Unidos, comentários depreciativos feitos por residentes na ausência ou presença 

dos pacientes eram, algumas vezes, considerados apropriados, sendo que a 

proporção de estudantes com esta opinião aumentava consideravelmente no 

decorrer do curso.  

 

Almeida (2008) cita outra pesquisa realizada por Fuedtner et al em 

2000, em que os acadêmicos eram freqüentemente expostos por seus preceptores a 

situações em que se sentiam obrigados a participar de atos que julgavam antiéticos 

e/ou que pelo menos alguns de seus princípios éticos já haviam sido maculados ou 

perdidos durante o curso.  
 

De acordo com o autor da pesquisa, ensinar é uma atividade política e 

ética, que exige grande responsabilidade docente, pois os alunos miram-se em seus 

mestres e anseiam por seus saberes. 
 

   Nas dissertações os conflitos éticos citados como os mais relevantes 

envolveram as situações abordadas pela bioética, especialmente a ética médica. Os 

mais citados pelos entrevistados foram: as relações (entre médico-paciente; médico-

familiares; médico-profissionais diversos e médico-indústria farmacêutica); práticas 

médicas; fim da vida; interesse financeiro; situações/condições de trabalho e, 

ensino-pesquisa. 

 

Seródio e Almeida (2009), afirmaram que o curso médico é rico em 

situações reais de conflitos éticos e que a exploração dessas situações por 
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professores devidamente sensibilizados e preparados, pode ajudar no 

desenvolvimento moral dos alunos e promover uma aprendizagem significativa no 

âmbito da ética. 

 

O debate acerca da interação com as propostas curriculares revelou 

que as diretrizes curriculares dos cursos de terapia ocupacional podem ser utilizadas 

como suporte para definição de carga horária ou de componentes específicos, mas 

que normalmente estas não atendem as necessidades dos cursos, especificamente 

no componente de Gerontologia/Geriatria, como revelou este depoimento: 
 
“Então, este semestre, eu estou usando uma carga horária que seria de 
estágio, eu juntei grupos de estágios para poder liberar a carga horária, 
para contemplar a saúde física e dar a saúde do idoso...”.  (doc. nº 2) 
 
“... a forma como é dividido, o número de créditos da disciplina (três 
créditos de teoria e dois de prática). Acredito que é pouco tempo para 
muito conteúdo...”. (doc. nº 2) 
 
 

Dado semelhante foi observado na odontologia em que a verbalização 

dos entrevistados demonstrou que a carga horária dos cursos difere muito de curso 

para curso, sendo excessiva para uns e insuficiente para outros e que o currículo é 

visto apenas como instrumento de organização de grades das disciplinas, horários, e 

formas de avaliação. 

 

Embora as diretrizes curriculares permitam maior flexibilidade na 

elaboração dos currículos, alguns profissionais entenderam que não representaram 

grandes mudanças nesta área, uma vez que para eles, sua construção ocorreu de 

forma vertical, com a participação de segmentos da profissão e não com o 

envolvimento da maioria dos profissionais. A ausência do envolvimento propicia uma 

distância entre o que é proposto e o que é realizado. 

 

O trabalho realizado por Melo (2004) para identificar os atores que 

participaram da construção das diretrizes curriculares de Odontologia, confirma os 

resultados acima ao revelar que a odontologia teve uma participação muito discreta, 

com clara desarticulação do setor. Apenas a ABENO (Associação Brasileiro de 

Ensino Odontológico) e Rede Unida (representante dos movimentos sociais pelas 

mudanças na graduação da área de saúde) marcaram presença. Ficaram à margem 
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das discussões segmentos importantes como o Conselho Federal de Odontologia, a 

Associação Brasileira de Odontologia, sindicatos de classe e os estudantes. 

 

Continuando na trilha dos aspectos curriculares, as abordagens 

relativas à importância do planejamento de ensino, da interseção entre teoria-prática 

e do estímulo à pesquisa mostraram ambigüidades.  

 

   No decurso da análise, o planejamento foi reconhecido como uma 

importante atividade da ação educacional. Para eles, os conteúdos didático-

pedagógicos permitem estudar temas, estabelecer metodologias e recursos, como 

relatado a seguir: 
 

“... o planejamento foi visto como um momento de estruturar as situações 
de aprendizagem...” (GORINI, 2005, p. 75). 
 
 “Primeiro considero o tempo disponível, estabeleço objetivos, introduzo o 
tema provocando discussão em torno do mesmo, ofereço material para 
leitura...”. (doc. nº 4) 
 

 

   Mas em outros momentos, este tema ecoou como um silêncio quanto 

  
“... às asserções relativas à avaliação, dimensão interpessoal do 
relacionamento professor-aluno, recursos didáticos e objetivos de ensino, 
revelando que estes docentes vivem ambigüidades quanto ao valor que 
atribuem aos diferentes processos vividos na dinâmica do ensinar e 
aprender” (WRIGHT, 2007, p. 67). 
 
 

Professores da odontologia relataram ter dificuldades em romper com 

determinadas posturas e comportamentos dos alunos em formação e, sinalizaram 

alguns aspectos negativos de trabalhar o componente curricular, como: problemas 

relacionados à estrutura do componente curricular: (carga horária insuficiente, tempo 

insuficiente, pouco destaque para temáticas especificas); problemas relacionados 

com o sistema de ensino (fragmentação da disciplina, literatura descontextualizada); 

problemas relacionados aos alunos (base de conhecimentos deficitária; base de 

formação pessoal); problemas relacionados com o sistema de saúde (falta campo 

para atuação, descontinuidade da atenção - mudança de governo). 
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  O silêncio que emergiu nas falas, pode ser traduzido como insegurança 

ou antipatia por parte dos docentes, pois segundo Maia (2004), possivelmente 

tiveram experiências pregressas de que os planos não são viáveis na prática ou por 

associarem o planejamento a mera exigência burocrática.   

 

Para o referido autor, o planejamento incomoda porque desestabiliza a 

rotina na medida em que propõe o questionamento do cotidiano.  

 
... as mudanças são incômodas ao colocar os participantes do processo 
diante do futuro, do imprevisto, do imponderável, em oposição à rotina, que é 
o caminho conhecido, aquele que está dando certo, em que tudo está 
devidamente preparado e ordenado. (p.131) 

 

Vale salientar que embora lidar com mudanças gere tensão e 

insegurança, também pressupõe movimentações em busca de novos 

conhecimentos.  

  

 De acordo com Rosa (2003), a mudança ocorre porque por mais 

acomodado que o sujeito esteja, ele é dotado de sensibilidade que o faz perceber as 

insatisfações ao seu redor. E, impulsionado pela insatisfação, busca mudança. Mas 

para que ela se concretize é preciso disposição interna. 

 

A afirmação citada confirma alguns achados da presente pesquisa 

quando os docentes apresentaram os aspectos positivos de se trabalhar no novo 

componente curricular, dentre eles: o reconhecimento do sistema público de saúde 

pelas novas diretrizes; a participação na formação pessoal do aluno e, a 

possibilidade de desenvolvimento profissional. 

 

Quando o assunto discorre no âmbito da relação teoria-prática, esta foi 

reconhecida como um tema essencial na formação e atuação didático-pedagógica, 

trazendo a visão de que são pólos justapostos e não contrapostos e que favorecem 

a aprendizagem significativa dos alunos.  

 
“A teoria e a prática, nessa escola, caminham juntas desde o primeiro 
momento em que o aluno entra na faculdade, até o momento em que ele 
sai... hoje cerca de 40% do conteúdo didático da faculdade nos seus 25 
anos, é prática e 60%, teoria”. (doc. nº 5) 
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Na opinião de Freire (2009), ensinar é desafiar os educandos a 

pensarem sua prática a partir da prática social, e com eles, em busca dessa 

compreensão, estudar rigorosamente a teoria da prática. Para Mendonça (2004), 

isso quer dizer que é essencial integrar a prática com a teoria por meio da 

compreensão teórica da prática que os sujeitos possuem.  

 

O artigo publicado por Souza (2001) sobre a relação teoria-prática na 

formação do educador, enfatiza categoricamente que a teoria e prática constituem 

um todo único. Em sua visão, não há prevalência de uma sobre a outra, há 

interdependência. Não há determinação de uma em relação à outra, há 

reciprocidade. Não há reticências de uma para a outra, há dinamicidade.  
 

Em contrapartida, algumas dissertações destacaram que a realidade 

apresenta a ausência dessa relação (fragmentação do ensino) onde a teoria é vista 

como algo independente das condições que se desenvolve a prática. 

 

Outras falas representativas embasaram essa idéia, revelando que a 

atividade pedagógica na disciplina de semiologia médica tende à dicotomização 

entre teoria e prática, não assumindo a atividade prática como uma metodologia de 

ensino que tem fundamentação do ponto de vista do conhecimento e um conjunto de 

estratégias e técnicas possíveis de serem implementadas. 

 

  Na esteira desse pensamento, nova associação considerada relevante 

e como um desafio nas universidades brasileiras principalmente na graduação, diz 

respeito ao binômio ensino-pesquisa no cotidiano institucional. 

 
“... a relação ensino-pesquisa ainda não vigora...” (CASTRO, 2006, p. 89). 
 
“... o currículo do curso, no primeiro ano, tem um módulo de iniciação à 
prática de ciências, no qual o aluno ‘aprende’ a fazer um projeto de 
pesquisa ..., mas é uma prática que não contempla o curso como um todo” 
(CASTRO, 2006, p. 89). 

 

Os apontamentos trouxeram informações de que essa relação tem sido 

tratada de maneira fictícia na maioria das universidades, ficando a pesquisa, muitas 
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vezes, restrita à concessão de bolsas de iniciação científica e que são mais 

valorizadas nos cursos de pós-graduação strictu sensu. 

 

No entanto, para algumas instituições, a pesquisa mostrou-se relevante 

ao reconhecê-la como a própria ação de ensinar e que facilita compreender a 

relação teoria/prática, pois quando desenvolvidas, favorecem o processo de ação-

reflexão-ação nas atividades regulares de ensino e, por isso são valorizadas no 

desenvolvimento de suas atividades. 

 

No âmbito dessas discussões a dissertação desenvolvida por Onório 

(2006), baseada em diversos autores (Pedro Demo, Newton Cesar Balzan e Maria 

Isabel Cunha), discutiu as concepções de educar pela pesquisa, inferindo que esta 

pode contribuir para uma nova postura de reflexão acerca das práticas pedagógicas, 

propondo novas interações, mediações e modificações de contextos, promovendo 

os alunos de sujeitos do ensino para sujeitos da aprendizagem. 

 

Segundo o ponto de vista de Isaia (2006), a dificuldade de transpor a 

dissociação entre teoria e prática, ensino e pesquisa, ensinar e aprender, leva os 

professores, muitas vezes, a oferecerem um espaço educativo marcado pela 

reprodução, 
no qual eles se tornam incapazes de transpor à própria prática a integração 
dessas dimensões, inviabilizando, então, para eles e seus alunos as 
condições para a recombinação criativa de experiências e conhecimentos 
necessários a uma atuação profissional autônoma. (p.71) 
 
 

Onório (2006) contribui com as reflexões anteriores, esclarecendo que 

cabe ao professor o desafio de estimular e orientar o aluno para a autonomia 

intelectual e política e, portanto, romper com a prática baseada na transmissão de 

conteúdos. 

 

  Dessa proposta, Demo (2007) faz alusão ao docente mediador, 

investigador, criativo e competente para a construção do conhecimento 

sistematizado e da aprendizagem do aluno. E, para tanto, é preciso que o professor 

tenha a pesquisa como atividade internalizada. 
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Logo, diante das argumentações é possível inferir que a 

indissociabilidade ensino-pesquisa, dentro do processo de ensino-aprendizagem, 

revela-se como extremamente proveitosa para professores e alunos (SONZOGNO, 

2004). 

 

  Outra vertente encontrada nos documentos analisados diz respeito ao 

modo de organização das situações de aprendizagem, dentre elas a abordagem 

pedagógica utilizada no ensino da semiologia médica. 

 

  Os relatos demandaram que existe certa confusão entre os conceitos 

de corrente pedagógicas e de métodos de ensino. Verificou-se que a concepção 

sobre abordagem pedagógica está mais relacionada com atividades de ensino, 

especialmente com apresentação “verbal” de conteúdos, do que com a visão ampla 

sobre a natureza do conhecimento envolvido na aprendizagem, que por sua vez, 

poderia conduzir à reflexão mais aprofundada e apropriada sobre os métodos de 

ensino. 

 

  Outro viés constatado e que exerce influência refere-se ao que os 

autores denominaram de tendência ao modelo behaviorista (comportamentalista), 

incentivando-os a adotarem determinados comportamentos e atitudes como: elogios, 

notas e reconhecimento por parte dos professores e colegas. 

 
“Ensinamos os alunos pelo exemplo, colocamos os alunos para seguir 
nossos passos. Nós temos um roteiro de observação clínica que 
entregamos aos alunos no início do curso com a recomendação que o 
aluno deve saber tudo o que está ali”. (doc. nº 8) 

 

Esses achados mostram como é contextualizado o cotidiano do 

aprender a ser professor. Para Silva (2009), o trabalho pedagógico não deve ser 

produzido unicamente pelo professor que ensina e pelo aluno que aprende, e sim, 

na relação entre eles. Um constituindo-se em relação ao outro, situação que só pode 

ser vivenciada na prática da sala de aula.  

 

Além dos dados citados, verificou-se também a propensão dos 

docentes médicos em utilizarem o mesmo método de ensino, baseado na tradição e 
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nas experiências pessoais, apesar dos mesmos não reconhecerem esta ação como 

método.  

 

Face a esta situação, Marcelo (2009b) esclarece que ao iniciar a 

carreira docente, os professores trazem consigo uma bagagem e, portanto, não são 

recipientes vazios. O autor cita as investigações de Lortie na Universidade de 

Chicago, que afirma que as milhares de horas de observação enquanto estudantes 

contribuem para a configuração de um sistema de crenças acerca do ensino, por 

parte dos aspirantes a professores, e, por outro lado, ajuda-os a interpretar as suas 

experiências na formação. 

 

Mas, ao mesmo tempo esclarece que de acordo com Berliner (2000), 

não é totalmente seguro afirmar que a simples experiência faça o melhor mestre. Se 

não se reflete sobre a própria conduta, nunca se atingirá um pensamento e uma 

ação próprios de um “perito”. 

 

Avançando nas discussões, divergências de opiniões sobre as 

questões pedagógicas foram identificadas, especificamente no documento que 

abordou a disciplina de formação didático-pedagógica em saúde realizada na 

UNIFESP. 

 

Embora alguns participantes constataram a utilidade da disciplina, não 

relacionaram o domínio desse conhecimento com a possibilidade de melhoria da 

qualidade do curso médico. 

 
“... poderia passar a vida inteira sem isso. Um bom professor é aquele que 
tem disponibilidade para amar e para dar aulas”. (doc. nº 4) 
 

“... a pedagogia não mudou nada na maneira como dou aulas e tampouco 
na forma de ser médico. Não mudou nada em minha vida”. (doc. nº 4) 
 

“... conheço professores que nunca fizeram esses cursos e dão excelentes 
aulas”. (doc. nº 4) 

 

Contudo, diferentes professores acreditam que a disciplina exerce 

influência na maneira como os professores atuam na docência, indicando assim, sua 
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importância para o processo de formação docente no ensino superior em saúde e 

para o próprio crescimento pessoal.  

 
“... foi uma experiência para minha vida profissional e pessoal”. (doc. nº 4) 
 
“... ajudou muito na minha atividade docente, evidenciando pontos positivos 
e negativos na minha conduta e aprimorando minha didática”. (doc. nº 4) 
 
“... a disciplina permitiu repensar minha prática em sala de aula”. (doc. nº 4) 

 

Além desses aspectos também foram apontadas contribuições 

relativas às novas estratégias para ensinar, à liberdade de expressão e aos 

conhecimentos de novas práticas de avaliação, como elementos que cooperam para 

a melhoria da função docente. 

 
“Aprendizagem de novas estratégias de ensinar, autopercepção de estilo 

docente”. (doc. nº 4) 

 
“Diversificar os métodos de avaliação; justificá-los aos alunos e ser mais 
transparente nos métodos de avaliação”. (doc. nº 4) 

 

As diversas interlocuções expuseram as facilidades e dificuldades da 

disciplina didático-pedagógica nessa instituição, sendo: 

 

− Facilidades: disciplina dinâmica, oportunidade de aprendizagem de 

novas tecnologias e avaliações, importância de reflexão sobre processo de ensino-

aprendizagem e também do planejamento; 

− Dificuldades: carga horária insuficiente (indicando a necessidade 

dos alunos em aprofundar as discussões sobre docência, metodologias, 

planejamento, técnicas e políticas de ensino superior na área da saúde). 

 

  Esses dados foram semelhantes aos descritos no estudo etnográfico 

realizado por Costa (2005) sobre a formação e as práticas educativas de professores 

de medicina, que apontou o predomínio da percepção positiva da formação docente 

e a valorização das possibilidades de formação em sua trajetória universitária. 

   

  No contexto da metodologia de ensino foi possível reconhecer que 

assim como as escolhas do conteúdo e determinação dos objetivos da disciplina, as 
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estratégias utilizadas pelos docentes da área da saúde revelam o seu estilo, suas 

possibilidades, suas concepções e os entendimentos do que é aprender e ensinar.  

 

  Foi averiguado que alguns docentes da odontologia entendem a 

metodologia de ensino como um caminho de orientação e facilitação da 

aprendizagem do aluno, objetivando o aprendizado efetivo e, não apenas conteúdos, 

ou seja, superando a visão utilitarista e assumindo a metodologia de ensino como 

uma das maneiras de fazer mediação.  

   

Petengill et al (1998) partilham que as técnicas de ensino não tratam 

apenas de um conteúdo para que o docente torne a sua aula mais atrativa e 

dinâmica, mas,  
sobretudo para romper com os modelos tradicionais de educação pautada 
na memorização, fazendo com que os discentes interajam com o docente 
de forma horizontal, possibilitando interação e reciprocidade intelectual, 
cooperação moral e racional.  (p. 19) 

 

  Com opinião semelhante Sonzogno (2004) sugere que as técnicas 

podem ser analisadas, superando uma visão prescritiva de como atuar em sala de 

aula e assumir uma postura crítica e reflexiva sobre a escolha, seleção e utilização 

das estratégias didáticas.  

  

  Nesse aspecto, as vozes da odontopediatria denotaram a utilização de 

múltiplas estratégias. O trabalho em grupo foi evidenciado dentro do contexto 

universitário como facilitador da produção coletiva, ao mesmo tempo em que prepara 

o aluno para o convívio prático-profissional, conforme recomendação das diretrizes 

curriculares. 
“... quando você trabalha com grupos pequenos, e quando você tem a 
possibilidade de interagir com eles...” (doc. nº 1) 
 
“A gente começa a conversar, a gente faz uma roda e conversa mesmo”. 
(doc. nº 2) 
 
“... nas aulas práticas, os estudantes são divididos em grupos para a 
construção conjunta de estratégias de aprendizagem... Em uma clínica e 
em um consultório, o profissional de odontologia deve aprender a trabalhar 
a quatro mãos, vistas as necessidades das práticas” (GORINI, 2005, p. 75). 
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  Numa perspectiva construtivista, surgiram como eixo do 

desenvolvimento das aulas, outras propostas como as aulas práticas, aulas 

expositivas, dialogadas, oficina de trabalho, leituras de artigos com discussão e 

debates, seminários, estudos de caso, dramatizações associadas à 

problematização, pesquisas e ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas).  

 

  Ruiz-Moreno (2004) tece comentários ao relatar sua experiência na 

adoção de estratégias didáticas inovadoras. Para a pesquisadora, as práticas 

pedagógicas que privilegiaram o trabalho em pequenos grupos, como psicodrama, 

discussão e construção de mapas conceituais, favorecem os vínculos entre os 

diferentes sujeitos, superando a relação unidirecional entre professor e aluno e 

contribui no desafio de formar cidadãos solidários, participativos e comprometidos 

com as mudanças que a realidade demanda. 

  

Quanto às tessituras relacionadas à tecnologia educacional no ensino 

em saúde, esta foi compreendida como um despertar para o interesse em atualizar 

conhecimentos, em aprender a lidar com novas tecnologias e principalmente a 

repensar a prática.  

 

Especificamente no ensino da semiologia médica, a tecnologia 

educacional, muitas vezes foi entendida pelos docentes como recursos audiovisuais 

para ensinar a disciplina, sugerindo a necessidade de se propor uma reformulação 

dessa disciplina numa perspectiva construtivista. 

 

  Frente ao cenário da rápida disseminação da informação e da própria 

necessidade do mercado de trabalho, a integração de recursos da internet a fim de 

subsidiar os docentes na busca de novas tecnologias educacionais, introduzindo 

metodologias e estratégias inovadoras, configuram um novo desafio para a 

educação superior em saúde.  

 

  Moran (2007) discorre que a virtualidade aumenta a possibilidade de 

trocas, agiliza o processamento das informações, estimula a busca, exige atenção, 

sensibilidade, intuição e domínio tecnológico. 
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Diante de tantas possibilidades, é fundamental o entendimento do 

espaço virtualmente construído, a fim de incorporá-lo aos instrumentos para as 

aprendizagens usuais, bem como para novas aprendizagens (SILVA, 2003). 

 

  Entretanto, conforme concebe Pagnez (2007), com a revolução das 

tecnologias da informação surge ao professor uma nova função: ajudar os alunos a 

selecionar as informações e usá-las na elaboração de conhecimentos úteis para si e 

para a comunidade em que vivem, pautados nos princípios da ética e da moral. 

 

Paralelamente a essa função, surge a necessidade do docente 

preparar-se para utilizar os recursos disponíveis. O estudo realizado com docentes 

dos cursos de enfermagem das IES do estado do Rio Grande do Sul evidenciou que 

os sujeitos apresentaram dificuldades na produção e utilização de tecnologias, 

sugerindo a necessidade de capacitação docente para suprir as dificuldades na 

perspectiva de melhoria da práxis profissional (NIETSCHE et al, 2005). 

 

Assim, pode-se afirmar que a tecnologia educacional quando planejada 

e desenvolvida nos princípios do construtivismo social, em consonância com 

peculiaridades pessoais e profissionais do público-alvo, oferece a possibilidade de 

atualização e interação com seus pares, proporcionando aprendizagem significativa, 

por meio de compartilhamento de idéias, experiências e conhecimentos. 

 

Permeando por entre as teias das concepções sobre avaliação da 

aprendizagem, de modo geral, as colocações destacaram sua significância quando 

favorece o aluno a pensar e, que deve ser realizada ao longo da trajetória do aluno: 

durante todo o processo de ensino-aprendizagem, por meio de orientações quanto à 

forma de estudar e na discussão dos conteúdos, dando ênfase ao raciocínio, 

privilegiando o domínio cognitivo, ao invés de fazê-la de forma pontual. 

 
“A avaliação é uma parte do processo ensino-aprendizagem, não é um 
ponto final desse processo”. (doc. nº 4) 
 
“Deve ser contínua, em toda parte, a todo o momento, sem caráter punitivo, 
utilizando vários instrumentos”. (doc. nº 4) 
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No bojo da discussão, os fatores pontuados como impeditivos para 

aplicar uma avaliação “mais completa” foram o grande número de alunos, pouco 

tempo para realizar a avaliação e a imposição da instituição.  

 

As “falas” confirmaram um olhar abrangente sobre o que envolve o 

processo de avaliar, entretanto, também despontou o pressuposto de que a 

avaliação trata do julgamento definitivo do aluno.   

 

No que se referiu às práticas avaliativas, os instrumentos utilizados 

isoladamente ou em conjunto envolveram: provas dissertativas, de múltipla escolha 

e práticas; seminários; pesquisas, entre outros (trabalhos práticos em clínicas e 

laboratórios; observação; trabalhos individuais; estudo de caso; gincana audiovisual; 

prática de laboratório e prática em estágios). 

 

Sobre o Exame Nacional de Cursos (“Provão”) proposto pelo MEC, 

como parte da avaliação do ensino superior, foi reconhecido que este tema tem 

gerado discussões em diversos espaços acadêmicos. Houve divergência de 

opiniões, indo desde os que acreditam na eficiência do instrumento, aos que não 

acreditam. 
“... eu sou contra nos moldes que são feitos. Do jeito que está não avalia 
nada...”. (doc. nº 11) 
 
“Eu acho que o provão está deformando as faculdades de odontologia. O 
que acontece é que as faculdades estão pegando os sétimos e oitavos 
períodos e estão dando preparação intensiva para os alunos fazerem o 
provão”. (doc. nº 11) 
 
“Acho que os alunos estão perdidos, acho que o aluno de odontologia é 
absolutamente despolitizado, que ele é passivo. Eles acreditam que 
precisam de diploma e não de conhecimento. E que tipo de gente é essa 
que vem para faculdade ganhar título e não conhecimento?”. (doc. nº 11) 

 

  As impressões salientaram que o “Provão” se constitui numa avaliação 

predominantemente de caráter quantitativo a fim de produzir resultados 

classificatórios. As falas expressaram a necessidade de se desenvolver mecanismos 

de avaliação e de eximir a idéia dos “passadores de provas” para garantir título, ao 

invés de garantir o conhecimento. 
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Para muitos atores, há uma manipulação dos resultados (influência da 

mídia) e a forma como é elaborado, não avalia, sugerindo que esse processo deve 

ocorrer durante o curso e não pontualmente. 

 

Aqueles sujeitos que apoiaram o “Provão”, acreditam que sua 

aplicação é uma forma de seleção para o mercado. 

 
“... eu acho extremamente válido e importante porque é uma forma de você 
selecionar quem poderia e quem não poderia ficar no mercado, entendeu?” 
(doc. nº 11) 
 
“... é uma forma de você avaliar quem tem e quem não tem condições de 
ficar”. (doc. nº 11) 
 
“... eu acho que através dessa avaliação é que a gente vai ficar ciente do 
que a gente está errando, entendeu?” (doc. nº 11) 

 
 

As menções assinaladas expressam que na educação, o processo de 

avaliação da aprendizagem ainda é um grande tabu e, sua prática apresenta alguns 

problemas para a política educacional do país, para a gestão acadêmica e para os 

docentes, principalmente com o desafio da implementação de programas mais 

significativos no ensino superior.  

 

De acordo com Araújo e Machado (2009), a avaliação deve servir como 

indicador para orientar a prática educacional, realizar ajustes no processo educativo 

e não deve ser realizada apenas em momentos específicos ou no final semestre 

letivo. Ela precisa ocorrer ao longo de todo o período de trabalho acadêmico. 

  

O núcleo que abordou os saberes docentes trouxeram contribuições 

iniciais das percepções sobre ensino-aprendizagem. O ato de ensinar foi apreendido 

pelos atores como construção do conhecimento, atividade intencional e planejada 

para favorecer a aprendizagem e a demonstração prática. 

 
“Transformar o conteúdo da matéria em experiências do cotidiano do aluno, 
incentivando-o a fazer este tipo de relação”. (doc. nº 4) 
 
“Orientar a busca do conhecimento”. (doc. nº 2) 
 
“Construir o conhecimento de forma contínua e dinâmica, através da troca 
de informações, estimulando o raciocínio do aluno”. (doc. nº 4) 
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“É facilitar que o outro perceba, compreenda, vivencie e com isso adquira o 
conhecimento”. (doc. nº 7) 
 

 

No rol do ato de aprender, esse foi reconhecido como uma rede de 

saberes e experiências que constituem um processo de aprimoramento entre 

professores e alunos, estabelecendo relações de estudo, discussão dos trabalhos 

desenvolvidos, promovendo desta forma, a modificação de comportamento. 

 

No campo da odontologia, diagnosticou-se que a vivência da 

aprendizagem centrada no aluno e em pequenos grupos, na prática, no enfoque 

problematizador e com supervisão do professor contribuem significativamente na 

formação dos alunos. 

 

Em oposição a essas premissas surgiu também, a concepção do 

ensino-aprendizagem assentada na transmissão de conhecimento, no acúmulo de 

informações e assimilação de conteúdos, sem uma necessária vinculação com as 

exigências da vida prática, do cotidiano. 

 
“... aprender é tomar conhecimento de algo, retê-lo na memória, graças ao 
estudo, à observação e à experiência”. (doc. n º1) 
 
“Com a aprendizagem, ele busca mais conhecimento, ele recebe mais 
informações...”. (doc. nº 1) 

 

Kastrup (2001) desfaz este paradigma ao descrever de forma clara e 

precisa que a aprendizagem não deve ser entendida como a passagem do não-

saber ao saber; que não fornece apenas as condições empíricas do saber e que não 

é uma transição ou preparação que desaparece com a solução ou o resultado; a 

aprendizagem é, sobretudo, a experiência de problematização.  

 

  No que concerne à relação professor-aluno, as narrativas dos 

professores trouxeram várias evidências de que aprender a ser professor também se 

dá na troca com os alunos, indo ao encontro das palavras de Freire (2009) quando 

afirma que enquanto ensina o professor também aprende e, enquanto aprende, o 

aluno também ensina.  
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Assim, a temática foi assumida como forma integrante do processo 

ensino-aprendizagem, emergindo como decorrência de um bom relacionamento, o 

significado de transmissão, processo de troca, capacidade de empolgar, estar 

atualizado, de associar a teoria à pratica. 

 
“Interação, confiança e segurança”. (doc. nº4) 
 
“É uma relação de troca e não detentora do saber”. (doc. nº4) 
 
“O que mais me preocupa é saber para quem estou dando aula”. (doc. nº 
9) 
 
“Eu me preocupo sempre em saber se estou conseguindo me fazer 
entender, se o que eu estou ensinando tem a ver com a prática profissional 
do médico”. (doc. nº 9) 
 

 

Esta relação também apresentou-se como fundamental para as 

situações de aprendizagem e, que deve estar baseada em amizade, respeito, com 

autoridade, mas não autoritarismo e que deve acontecer em ambiente que favoreça 

a troca e crescimento coletivo. 

 

Contudo, em algumas circunstâncias a relação entre ambos pareceu 

guardar propriedades autoritárias, originadas no poder e saber médico em que o 

professor está centrado nele mesmo, distanciando o aluno e, fazendo com ele 

(docente) muitas vezes, não considere o contexto social como decisivo dos 

conteúdos que ensina. 
 
“... não se pode deixar o aluno muito solto na sala de aula, ele vai fugir do 
conteúdo”. (doc. nº 8) 
 
“... a universidade deve ser hierárquica, de quem sabe mais para quem 
sabe menos, senão, vira bagunça, entendeu?” (doc. nº 8) 

 

 

Os fragmentos citados contrapõem o que defende Cunha (2004) 

quando cita que a sala de aula é o local privilegiado para se aprender a ser 

professor, tendo em vista o ensino bem-sucedido, pois é com o acúmulo de 

experiências significativas vivenciadas dentro do contexto escolar e social – e não 

apenas com a leitura de textos teóricos sobre elas – que o professor gera saberes 

necessários a sua profissão. 
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Portanto, a relação entre professores e alunos vai se configurando 

numa relação dinâmica, como toda e qualquer relação entre seres humanos e, 

portanto, necessita estabelecer o vínculo de parceria para que seja benéfico para 

ambos. 

 

Para Masetto (2003) a atitude de parceria e co-responsabilidade entre 

esses atores, visando desenvolver o processo de aprendizagem, se estabelece e se 

fortifica mediante atitudes e comportamentos que os colocam juntos, trabalhando 

pelos mesmos objetivos, como equipe de trabalho. 

  

No âmago dessas contribuições é importante salientar que da mesma 

forma que o professor tem dificuldade de desempenhar esse novo papel, o 

estudante também deve ser contextualizado nesse processo. A crítica e a reflexão 

sobre verdades tidas anteriormente como absolutas, tornam-se um processo difícil e 

muitas vezes doloroso. Ressignificar essas verdades torna-se um desafio tanto para 

o estudante quanto para o professor (GONZALEZ e ALMEIDA, 2010).  
 
 

Foram elencadas como competências necessárias ao médico-

professor o privilégio aos aspectos técnicos da profissão, em detrimento dos que 

determinam o processo ensino-aprendizagem, pois na visão dos informantes, o 

professor é aquele que detém o saber, domina técnica profissional e é bom médico, 

conforme verbalizado nas falas que seguem: 

 
“... as minhas preocupações ao ensinar são: passar a mensagem aos 
alunos, manter as informações atualizadas. Algumas aulas rendem mais no 
projetor, outras em seminários, por exemplo”. (doc. nº 9) 
 
“... se o professor é um médico ruim, ele vai formar médicos ruins. Pode até 
ser bom professor, mas precisa ser um médico ainda melhor”. (doc. nº 9) 
 
“... o médico professor que só sabe teoria não convence o aluno”. (doc. nº 
9) 

 

As confirmações a respeito da primazia aos aspectos técnicos puderam 

ser constatadas também no estudo das pesquisas produzidas na medicina da UFRJ, 

em que ocuparam maior relevância as dimensões do trabalho técnico do que os 

propósitos do seu fazer. Dessa forma, mostraram-se distantes de um fazer 
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pedagógico comprometido com as exigências de transformação e de reflexão que 

essa área necessita, deixando de favorecer a vivência e experimentação de 

propostas inovadoras, bem como, de estimular reflexão crítica dos estudantes e de 

problematizar a influência no ensino das concepções de ciências.  

 

Nesse movimento, a mesma pesquisa abordou a reflexividade docente 

e concluiu que há a necessidade de maior reflexão sobre a natureza da atividade 

docente na formação médica e, que a universidade e escola médica devem assumir 

seus papéis nas políticas de formação de recursos humanos para o sistema de 

saúde. 

 

Venturelli (1997) corrobora ao explicitar que se as instituições de 

ensino médico reconhecessem o fato de que o médico pode saber medicina, mas 

não foi formado para ensinar, poderiam contribuir para mudar a situação, colocando 

os professores atuais e futuros em um caminho de aprendizagem, de verdadeira 

formação docente, o que permitirá colocar a educação do futuro profissional em 

saúde em uma direção altamente propícia.  

 

  Seguindo o conceito de reflexão na ação retomado por Schön, Costa 

(2005) elucida que a reflexão sobre a prática constitui o questionamento da prática 

executada e, que um questionamento efetivo inclui intervenções e mudanças e que 

refletir criticamente, significa colocar-se no contexto de uma ação, na história da 

situação, participar em uma atividade social e tomar postura frente aos problemas.  

 

Para Senge (2006) a ausência de reflexão sobre o seu fazer, seu papel 

e suas responsabilidades dentro do processo laborativo demonstra que os 

profissionais que agem dessa forma, perdem a noção da totalidade da função social 

e histórica do seu trabalho. 

 

  Neste estudo, o saber docente pode ser melhor compreendido na 

articulação de diversos e diferentes dimensões e matizes, que se inscrevem nas 

questões individuais, mas que estão marcadas pelas interações sócio-históricas 

relativas às áreas disciplinares e profissionais, institucionais  e acadêmicas. 



 

 
 

90 

90 

6.2.2 O Ser Docente: a identidade   
 

Ao inicar a discussão sobre este tema é importante recorrer a Marcelo 

(2009b) que revela que é por meio da identidade que os professores se vêm e 

querem que os vejam. É a forma como os professores definem a si mesmos e aos 

outros.  

 
“... é uma construção do “si mesmo” profissional que evolui ao longo da 
carreira docente e que pode achar-se influenciado pela escola, pelas 
reformas e pelos contextos políticos, que inclui o compromisso pessoal, a 
disposição para aprender a ensinar, as crenças, os valores, o 
conhecimento sobre a matéria que ensinam, bem como sobre o ensino, as 
experiências passadas, e a vulnerabilidade profissional” LASKY (2005, p. 
900). 

 

Oliveira (2006) também articula que a construção da identidade não é 

concebida como um processo isolado. Existe sempre uma relação com o(s) outro(s) 

para quem se apresenta e, por isso mesmo, é um acontecimento social e coletivo. 
 

No entendimento de Sloan (2006), as identidades profissionais formam 

uma complexa rede de histórias, conhecimentos, processos e rituais. 

 

Assim, permeando as histórias, conhecimentos e vivências, o perfil dos 

docentes foi se delineando e demonstrando que estes, perceberam sua identidade 

como fruto das experiências que constroem ao longo das trajetórias profissionais, 

influenciada por questões pessoais e grupais. 

 

A formação e qualificação em termos profissionais, conforme o lugar 

em que o docente atua e o que ensina, apresentaram-se de forma distintas.  

 

As dissertações abarcaram uma população que atuava tanto em 

instituições públicas quanto privadas, sendo a maioria realizada nas públicas, com 

tempo de atuação variando entre um e 42 anos. Quanto ao gênero, a marca foi a 

heterogeneidade.  

 

No que diz respeito à formação acadêmica, a pós-graduação strictu 

sensu prevaleceu.  
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 Para a maioria dos pesquisados da medicina, o processo de seleção 

interna para o início da carreira docente, ateve-se às atividades na residência e no 

seu aproveitamento na monitoria.  Outros adentraram por meio de concursos.  

 

Destacou-se que nos processos seletivos não houve nenhuma 

preocupação com a formação didático-pedagógica dos docentes.  A exigência se 

deu especificamente sobre o conhecimento médico e “um certo jeito para dar aulas” 

e em alguns casos, a análise do memorial3. 

 

Os cenários de trabalho privilegiados reuniram diversos ambientes: 

ambulatórios, hospitais, centros de convivência, unidades básicas de saúde, 

serviços públicos, sala de aula, gestão educacional e consultórios particulares.  

 

Para muitos profissionais da odontologia, a docência é vista como mais 

uma opção de atuação e remuneração diante do grande crescimento do mercado de 

trabalho e do aumento de cursos no país. 
 

No bojo deste processo, Benites e Neto (2006) assinalam que a 

profissão docente foi enquadrada como uma semiprofissão por não ter um corpo de 

conhecimento próprio, reforçando a idéia de que a transformação social e a dinâmica 

cognitiva apontam para a dificuldade de reconhecimento profissional na sociedade 

(SOUZA, 2003). 

 

Contudo, na terapia ocupacional a maioria exercia a docência com 

exclusividade, sugerindo um compromisso com o projeto pedagógico da instituição. 

O fato de alguns atores se dedicarem exclusivamente a esta atividade também 

revelou limitações, uma vez que a situação funcional (regime celetista ou horista) - 

nas instituições públicas e privadas - configurou a necessidade do trabalho em 

vários locais e, consequentemente, a falta de tempo para estudos e atualizações. 

 

  As asserções dos docentes que participaram da disciplina formação 

didático-pedagógica na UNIFESP sobre o papel docente na formação do aluno de 
                                                 
3 A análise do memorial compreende a argüição e avaliação do percurso acadêmico e profissional do 
docente. 
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nível superior, voltaram-se para o ser um agente facilitador e, o agir como um 

instrumento de formação dos indivíduos, tornando-os profissionais críticos e 

competentes, como revelados nas narrativas a seguir: 

 
“O docente deve direcionar o aluno ao conhecimento, mas estimular para 
que ele construa este conhecimento...”. (doc. nº 4) 

 
“Estimular o estudo e a pesquisa do aluno...”. (doc. nº 4) 
 
“Formar um profissional crítico e competente”. (doc. nº 4) 

 
 

  Por meio dos depoimentos anteriores detectou-se uma tendência 

progressivista que, de acordo com Luckesi (2005b), propõe e concretiza a prática do 

aprender a aprender, valorizando os progressos intelectuais e habilidades 

cognitivas, em que a pesquisa, solução de problemas, descobertas e tentativas 

experimentais fazem parte do processo ensino-aprendizagem. 

 

Na odontologia, a ação docente desvelou-se predominantemente 

orientada para a reprodução do modelo tradicional de educação no qual os próprios 

docentes foram formados, sem menção ao entendimento da potencialidade 

transformadora que o processo educacional pode assumir.  

 

Quanto à dimensão política de suas ações, a mesma não foi 

reconhecida pela maioria dos sujeitos ao assumirem um comportamento de 

"neutralidade" e distanciamento mediante as situações que a odontologia vem 

passando, transferindo para o outrem a responsabilidade de uma possível mudança: 

seja o paciente, aluno ou a autoridade.  

 

Sob a óptica do exercício docente como prática social, Batista e Batista 

(2004) esclarecem que a profissionalização docente deve ser encarada como um 

momento para repensar a educação em saúde nas dimensões institucional e social, 

sendo o professor o agente fundamental dos processos de transformação do ensino 

superior em saúde. 
 

Os relatos sobre a opção e/ou motivação pela docência médica e 

odontológica permearam pela influência de professores e colegas; tradição familiar; 
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autopromoção; vaidade; experiência anterior na vida acadêmica; complemento da 

renda financeira; desenvolvimento pessoal e aperfeiçoamento profissional; 

possibilidade de interação multiprofissional (rotina solitária dos consultórios) e 

oportunidade de atuação em atividades acadêmicas (pesquisas científicas). 

 

Cunha, Brito e Cicillini (2006) discorrem que normalmente os 

professores adentraram o campo da docência no ensino superior como decorrência 

natural de suas atividades e por razões e interesses variados.  

 
Trazem consigo imensa bagagem de conhecimentos nas suas respectivas 
áreas de pesquisa e de atuação profissional, mas na maioria das vezes 
nunca se questionaram sobre o que significa ser professor. Do mesmo 
modo, as instituições que os recebem já dão por suposto que o são, 
desobrigando-se, pois, de contribuir para torná-los. Assim, sua passagem 
para a docência ocorre naturalmente, dormem profissionais e 
pesquisadores e acordam professores! (p.10) 

 

Todavia, nas áreas mencionadas também foi possível observar 

professores que expressaram o caminho da docência vinculado à vocação, paixão, 

gostar de aprender e crença no processo de aprendizagem. 

 

Os apontamentos observados na medicina demandaram a pesquisa 

como principal motivação por não ser só “a porta de entrada” do médico-professor 

para a docência, mas, muitas vezes, o vínculo à universidade.  

 
“... consideraram a pesquisa como suporte para a docência, embora não se 
utilizem dela nas disciplinas que lecionam na graduação. Pesquisa supõe 
inserção na pós-graduação, ... exigência de titulação para permanência no 
quadro docente...”. (doc. nº 9) 

 

Pode-se dizer então, que as razões para continuar nesta direção 

abrangeram dimensões subjetivas e objetivas dos aspectos de ordem pessoal, social 

e profissional. 

 

Entretanto, a evidência relativa à vaidade foi observada em vários 

momentos reforçando o posicionamento do professor como detentor do saber. 

 
“... pôxa! As pessoas estão olhando pra você...”. (doc. nº 11) 
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“... aquela vontade de ser o centro das atenções”. (doc. nº 11) 
 
“... eu me achava o máximo falando ali na frente”. (doc. nº 11) 

 

Vários fragmentos demonstraram claramente que ser médico-professor 

é ter um status duplamente prestigiado no meio acadêmico, embora o tempo 

dedicado à docência seja secundário. Ser médico e ser pesquisador significou estar 

num patamar de prestígio e de reconhecimento social acima da docência, conforme 

expressado nas falas: 

 
“... o que me motivou e me mantém na docência é a pesquisa”. (doc. nº 9) 
 
“... eu sou mais pesquisador do que professor de sala de aula”. (doc. nº 9) 
 
“... ser docente também envolve pesquisa e através da pesquisa você 
acaba sendo reconhecido”. (doc. nº 9) 
 
 

  As inserções descritas chamam a atenção, pois à medida que foram se 

conformando podem explicar a maneira como ensinam. 

 

  As peculiaridades sobre os atributos do “bom professor” de odontologia 

na atualidade, incluíram o conhecimento e domínio dos recursos científicos e 

pedagógicos, considerando as características dos alunos para um convívio amistoso 

e, também, o comprometimento com a própria formação e atualização permanente. 
 

No tocante a esta questão, Batista e Batista (1998) compõem que o 

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

docente comprometido com uma formação profissional que extrapola a mera 

aprendizagem de procedimentos e técnicas.  

 
  Referente aos aspectos que caracterizaram os atributos emergiu a 

experiência de vida, concebida como determinante, pois, para os envolvidos, ser 

“bom professor” exige dele a capacidade de superioridade (“olhar de topo”) e esta só 

é possível pela vivência, conforme a expressaram: 

 
“... eu acredito que ser “bom professor“ supõe um pouco mais de 
amadurecimento. Não apenas no conhecimento, mas na capacidade de 
olhar de topo, de ser crítico...”. (doc. nº 11) 
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Prosseguindo a abordagem, configurou-se a concepção de que o “bom 

professor” é aquele que realiza bem sua prática e domina os conceitos científicos. O 

modelo mais copiado foi o do professor tradicional, devido à ausência do preparo 

pedagógico para os iniciantes, fazendo com que busquem um modelo a ser seguido. 

 
“... então ele vai copiar aquele que era bom professor para ele, que muitas 
vezes é autoritário, que adora arrasar a turma, faz o terror...”. (doc. nº 11) 
 

 

  Um estudo realizado por Dewar (2000) na Albânia, afirma - em seu 

artigo intitulado Ser bom professor - que as universidades têm dado pouca atenção à 

docência, voltando-se mais às pesquisas.  A autora intensifica que não basta saber. 

Acima de tudo, um “bom professor” é aquele que consegue passar para os alunos o 

seu conhecimento. 

 

Para Freire (2009) o “bom professor” é o que consegue, enquanto fala, 

trazer o aluno até a intimidade do movimento do seu pensamento. Sua aula é assim, 

um desafio e não uma cantiga de ninar. Seus alunos cansam, não dormem. Cansam 

porque acompanham as idas e vindas de seu pensamento, surpreendem suas 

pausas, suas dúvidas, suas incertezas. 

 

Notou-se também nas inferências sobre o assunto que, embora 

houvesse menções descrevendo o incentivo por parte dos professores para as 

pesquisas em livros e a pensar, em nenhum momento as colocações sugeriram o 

seu comprometimento na formação de cidadãos críticos e transformadores na busca 

de uma sociedade justa e igualitária. 
 
 
  A construção da identidade docente foi apreendida na terapia 

ocupacional, em um movimento de idas e vindas, de recuo e inquietude diante do 

fazer docente. Ao desvelar os atributos de um “bom professor”, as dimensões do 

conhecimento e da pedagogia surgem como necessários à função docente, porém, 

a maior preocupação voltou-se ao domínio da especialidade. 
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Nesse sentido, é importante elucidar que o professor tem uma 

importante função social a exercer, pois de acordo com Nóvoa (1992), o que 

caracteriza o professor não é exclusivamente o domínio de uma disciplina, mas o de 

um conjunto de conhecimentos.  

 

No conceito de Cruz (2007), o ofício do professor deve implicar um 

saber fazer que assegure a aprendizagem da disciplina e a transmissão do que lhe é 

confiado pela via das diretrizes curriculares e que, inevitavelmente, expressa uma 

determinada concepção de mundo.  

 

Para evidenciar a amplitude dessa discussão, recorreu-se a Nóvoa 

(1992) e Januário (2007) que enfatizam que a construção da identidade do docente 

implica não só o desenvolvimento pessoal e profissional, como também o 

institucional, devendo os processos de formação de professores atenderem a todas 

estas facetas, bem como empenhar-se em construir saberes pedagógicos que 

viabilize o desenvolvimento de competências necessárias ao exercício da docência 

(JANUÁRIO, 2007). 

 

O recorte sobre os sucessos e as dificuldades presentes na docência 

médica e odontológica constituiu experiências exitosas e cotidianos difíceis, 

conforme apresenta a Figura 12.  
 

SUCESSOS 
 

DIFICULDADES 
 

Construção do conhecimento com uso de 
práticas metodológicas inovadoras 

Escassez de materiais e recursos didáticos 
e estrutura física inadequada 

Ação centrada no professor, 
reconhecimento da atuação do professor: 

ser modelo 
Restrita possibilidade de inovação curricular 

Cenário de troca, ensino integrado  
e multiprofissionalidade 

Condições de trabalho e escassez de 
professores 

Disponibilidade para ajudar os alunos, 
possibilitar aprendizagem e interesse Grande número de alunos 

Importância do relacionamento interpessoal Características discentes e o relacionamento 
interpessoal 

Investimento na própria formação  
(pós-graduação) Ausência de preparo didático-pedagógico 

Reconhecimento da comunidade científica Trabalho em equipe e preconceito com 
determinadas disciplinas 
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Figura 12 – Identificação dos sucessos e dificuldades no exercício da docência presentes nas 
dissertações analisadas dos programas de mestrado do CEDESS e NUTES. São Paulo. 2009. 
 

  Por meio da análise dos dados imbricados nas verbalizações, foi 

identificado que os sucessos destacaram as situações de ensino e aprendizagem, 

configurando principalmente ações pessoais e isoladas. O dado sobre a formação 

mostrou-se instigante por não referenciar o preparo para a docência, mas por realçar 

as especialidades. Sobre as dificuldades centralizaram as questões institucionais 

que normalmente impedem o crescimento e investimento na educação. 

 

Quanto aos desafios na/da docência, novamente emergiu o processo 

ensino-aprendizagem, estabelecendo como determinantes a deficiência da 

aprendizagem oriunda do ensino fundamental e médio e, a figura dos alunos: 

desinteressados, imaturos, irreverentes, heterogêneos, com objetivos diferentes. A 

forma como enfrentam estas dificuldades percorrem mecanismos diversos, 

focalizados em atividades para dinamizar as aulas e despertar o interesse, 

conversas com alunos na tentativa de aproximação e/ou reforços a fim de melhorar a 

defasagem. 

 

Diante dos apontamentos citados é possível apreender que o desafio 

colocado aos docentes consiste em enfrentar novas formas de ensinar que 

possibilitem e provoquem um modo diferente de aprender e cujos resultados sejam 

relevantes e significativos tanto para alunos como para professores. 

 

Cumpre aqui salientar que o caminho percorrido nas dissertações 

analisadas acerca dessa temática, configurou que a identidade do professor não é 

um dado adquirido, mas um lugar de lutas e conflitos, um espaço de construção de 

maneiras de ser e estar na profissão. A maneira como cada um de nós ensina é 

dependente daquilo que somos como indivíduos quando exercemos o ensino 

(CASTANHO, 2002). 
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6.2.3 A Formação Docente: os desafios do processo permanente 
 

A palavra formação sugere a idéia de movimento. De acordo com o 

Dicionário Michaeles de Língua Portuguesa (2008), formar significa derivar-se, 

desenvolver-se. Desenvolver exprime o fazer crescer, melhorar, fazer progredir, tirar 

do invólucro, descobrir o que estava envolvido. 

 

  Conhecer os significados destas palavras torna-se necessário para  

compreender a formação como um processo permanente, ininterrupto de interação e 

transformação de conhecimentos. Como afirmou Paulo Freire (2009) a formação é 

um fazer permanente que se refaz constantemente na ação. 

 
É certo ressaltar que a formação não se dá por simples acumulação de 

conhecimentos, mas constitui uma trajetória a ser percorrida com muitos atalhos e 

auxílios: dos livros, mestres, aulas, diálogos, tecnologias e, principalmente da 

dedicação e esforço pessoal, pois de acordo com o referido educador, ninguém 

forma ninguém, cada um forma-se a si mesmo. 

 

Partindo destes pressupostos, pode-se afirmar pelas palavras de 

Gomes (2006) que a formação docente, no que diz respeito à sua função, deve 

proporcionar condições para estimular o “querer mais”. 

 

No movimento de conhecer o contexto da formação nos documentos 

analisados, foi possível assimilar as percepções dos docentes sobre esse complexo 

processo que requer o aprendizado de como assumir suas responsabilidades na 

formação dos futuros profissionais; a constante reflexão sobre sua ação e, o 

comprometimento pessoal e coletivo, a fim de buscar o aperfeiçoamento do seu 

trabalho na perspectiva de mudanças significativas. 

 

De acordo com Pivetta e Isaia (2008) a grande maioria dos docentes 

do ensino superior, no que se refere às áreas específicas de formação técnica, não 

possui formação pedagógica para exercer esse ofício. Para as autoras,  
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a atividade docente tem início por meio de diferentes caminhos, com 
diferentes histórias, diferentes aspirações e expectativas. Inicialmente não 
estabelece diferenciação entre a especialidade da disciplina e a sua 
didática e, conseqüentemente, não realiza a transposição didática dos 
conteúdos para a “verdadeira” produção do saber dos alunos. (p.250) 
 
 

    Permeando o tempo e os espaços sobre a formação recebida, as 

informações dos sujeitos que atuam na terapia ocupacional declararam insatisfação, 

conforme indicam os comentários: 

 
“... acho que o professor universitário não tem formação para dar aula”. 
(doc. nº 2) 
 
“... eu sinto que é uma falha, gostaria de ter um pouquinho mais, de estar, 
talvez, aperfeiçoando-me”. (doc. nº 2) 
 
“... a gente tem formação de terapeuta e não pedagógica, para a docência”. 

(doc. nº 2) 

 

  As situações expostas reportam Masetto (2003) ao contextualizar que 

na capacitação do docente universitário, o lugar da especialidade científica, artística 

ou humanística ofuscou historicamente a dimensão pedagógica de seu desempenho 

e, portanto, de sua formação.  

 

  Assim, para tentar suprir esta insatisfação e/ou deficiência, alguns dos 

docentes explicitaram que há um movimento em busca de capacitação pedagógica e 

que ocorre em diferentes períodos da carreira, normalmente bem posterior ao seu 

início, em geral, após reflexões e indagações sobre sua prática. 

 

Na medicina, as razões para buscar a participação nas atividades de 

aperfeiçoamento estão associadas aos saberes que os docentes vão construindo 

durante sua trajetória com seus pares (discussões, compartilhar experiências, 

reflexão sobre sua atuação, etc.) e também, o interesse em adotar novas 

metodologias de ensino, reafirmando o posicionamento de Pivetta e Isaia (2008) em 

que o aprender a ser professor deve ocorrer de maneira coletiva e compartilhada. 

 

Para essas pesquisadoras da UFSM (Universidade Federal de Santa 

Maria/ RS) o espaço de trabalho, a relação com os colegas, a motivação e a própria 
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prática pedagógica compartilhada, tornam-se elementos de formação do professor à 

medida que se mostram conscientes de sua representatividade no contexto 

formativo, reconhecendo sua importância e a do aluno na construção de uma 

proposta de ensino. 

 

Por isso, Neiva e Caldeira [20??] entendem que o trabalho docente 

pode ser visto como uma experiência educativa. Seja na sala de aula e/ou nas 

reuniões pedagógicas, o professor, sendo um sujeito sociocultural, também educa-

se e transforma sua subjetividade. A atuação em redes coletivas de trabalho 

problematiza situações e compactua a construção de soluções (NÓVOA, 2002). 

 
  Nova consideração a respeito foi encontrada na pesquisa que estudou 

as comunidades de aprendizagem da UFRJ, em que a motivação para participar do 

curso, fundamentou-se no interesse em atualizar os conhecimentos sobre a prática 

pedagógica, em conhecer e aprender a lidar com as novas tecnologias e, ainda pela 

possibilidade em dinamizar as aulas presenciais. 

 

  Quanto aos fatores pessoais e interpessoais que interferiram na 

participação dessa comunidade de aprendizagem emergiram a interatividade, 

autonomia e cooperação como estímulo ao aperfeiçoamento de competências 

metacognitivas.  Os contextuais considerados como favoráveis foram: o dialógico e o 

cooperativo (melhoria do fluxo de informações e fortalecimento da amizade); o 

intencional (construção coletiva do conhecimento); o contextualizado (aplicação do 

conhecimento construído nas situações de prática) e, o reflexivo (reflexão sobre a 

prática). 

 
“O curso me permitiu trocar idéias com outros professores...”. (doc. nº 10) 
 
“Essa experiência me forçou a atualizar minhas atividades”. (doc. nº 10) 
 
“O conteúdo de alguns textos indicados foi de grande valia...”. (doc. nº 10) 
 
“Há muito tempo precisava aprofundar meus conhecimentos...”. (doc. nº 

10) 

 

  No centro das discussões desse grupo de professores, as menções 

reafirmaram a disposição e o interesse dos docentes em manter-se em processo de 
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atualização e reflexão sobre sua prática, interagindo os avanços tecnológicos ao 

ensino.   

  As idéias desses sujeitos se articulam com os pressupostos de 

Azambuja e Bald (2007) ao defenderem que a formação é um processo que se 

caracteriza num movimento constante, que sofre mudanças conforme as 

necessidades apresentadas pelo espaço social vivido, e, portanto, o profissional da 

educação deve ter claro que é um agente de mudança nesse contexto. 
 

  Embora o papel da IES seja o de agir como facilitador do processo de 

formação docente, os resultados encontrados nos depoimentos dos professores da 

terapia ocupacional indicaram que em algumas instituições onde trabalham, não há 

política de investimento na formação docente e, também que eles não oportunizam a 

participação em programas de formação por não encararem a docência como 

profissão: 
 

“... o programa não existe”. (doc. nº 2)   

 
“... a instituição não oferece o programa”. (doc. nº 2) 
 
“... porque a faculdade onde leciono não considera isto importante, 

infelizmente!”. (doc. nº 2) 

 

Articulações semelhantes surgiram na área médica e reforçaram a 

necessidade das IES se responsabilizarem e se envolverem com adoção de 

estratégias eficazes para o desenvolvimento docente, partindo da valorização da 

prática cotidiana e da história que o docente traz. 

 

Narrativas dos docentes da odontologia mencionaram que algumas 

IES em que trabalham promovem atividades de formação, como por exemplo, 

reuniões didático-pedagógicas com pedagogos, professores e coordenadores, 

normalmente no início do ano, para discussão do processo educativo.  

 
“... na capacitação docente têm-se discutido muito sobre avaliação, ensino-
aprendizagem, novas características dos alunos, expectativas da 
instituição...”. (doc. nº 4) 
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Essas exposições conferem um contorno bastante significativo no 

processo de qualificação da educação superior para que, conforme afirma Masetto 

(2003), os professores reconheçam seu papel de docente nesse cenário como o 

exercício de qualquer profissão, que exige capacitação própria e específica, que não 

se restringe a um diploma, seja de bacharel, mestre ou doutor ou apenas o exercício 

da profissão. Exige isso tudo e competência pedagógica, pois ele é educador. 

 

O estudo (doc. 6) que investigou a formação didático-pedagógica de 

médicos em Alagoas, nos anos de 1950 a 1990, denotou que à medida que os anos 

foram passando, o processo de formação foi construído no autodidatismo, 

destacando a crença no esforço do próprio professor, na elaboração dos saberes, na 

experiência que bastaram para sustentar a docência em medicina. 

 

  Maia (2004) em seu artigo sobre o currículo no ensino superior, 

corrobora ao reportar dados semelhantes das escolas médicas em meados de 1990: 

currículos tradicionais, disciplinares, atualizados nos seus conteúdos e estratégias, 

mas não na essencia da estrutura e organização, portanto, sem vínculos 

consequentes com a área da educação. 

 

  Outro elemento comum encontrado nas dissertações, também na 

medicina, inclinou para a inexistência ou falta de sistematização de uma formação 

didático-pedagógica apontados como uma lacuna e que deveriam abrir caminho 

para a formação continuada.  

 

Nas proposições desses docentes a formação continuada foi entendida 

como cursos e encontros periódicos realizados pela instituições em que atuam e, 

embora sintam a necessidade da formação, a participação nas atividades existentes, 

inclusive as promovidas por associações e conselhos, é bem pequena e que a 

busca por aperfeiçoamento é mais frequente nos iniciantes com até quatro anos de 

docência. 

 
“...a cada ano vão 5 ou 10, quando muito. O que é que são 5 em 185 
professores que nós temos?” (doc. nº 5) 
 
“... claro que não é a maioria. É uma minoria”. (doc. nº 5) 
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“... nosso curso possui 117 professores e uma parcela de 15% tem 
participação no aperfeiçoamento didático pedagógico.” (doc. nº 5) 

 
 
O trabalho desenvolvido por Bizerra (2002) demonstra congruência 

nesse entendimento. Na oficina pedagógica realizada com professores dos cursos 

de graduação da UNICAP (Universidade Católica de Pernambuco), os mesmos 

relataram que compreendem a formação continuada como um processo importante 

que possibilita a troca de saberes, realização de inovações e que tem como pivô a 

experiência docente.  

 

  No intuito de contribuir com a discussão da temática, novas 

experiências dos docentes indicaram a ausência de projetos consistentes de 

formação continuada nas IES que atuam, revelando que a discussão a esse respeito 

fica no campo de eventos esporádicos e que não segue uma linha de 

aperfeiçoamento docente.   
 

As narrativas ganham significado e possibilita citar Pimenta (2002) ao 

sustentar que normalmente o interesse pelas questões do ensino fica a cargo das 

iniciativas individuais, sem referência a um projeto nacional ou da categoria docente. 

 

Para Batista e Batista (2006) pautar a capacitação docente em um 

paradigma exclusivamente tradicional impele a formação do discente nestes 

mesmos moldes, desvinculando-os de um processo formativo que vise o 

desenvolvimento da pergunta, reflexividade e criticidade, elementos essenciais que 

vão ao encontro do profissional que a realidade requer. 

 

A formação continuada deve estar centrada na escola e fazer parte do 

projeto político-pedagógico, o que é corroborado por Veiga (2008), quando ratifica 

que a formação continuada não deve limitar-se aos conteúdos curriculares, mas se 

estender à discussão como um todo e suas relações com a sociedade.  

 

A autora prossegue e discorre que por isso, há a necessidade de 

inclusão nos programas de formação continuada, questões como cidadania, gestão 
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democrática, avaliação, metodologia de pesquisa e ensino, novas tecnologias de 

ensino, entre outras. 

 

Contrapondo-se, os participantes da comunidade de aprendizagem da 

UFRJ, revelaram vivenciar uma realidade diferente, em que a formação continuada 

está presente no desenvolvimento de suas atividades, identificando o interesse pelo 

uso de novas tecnologias e da internet como rica fonte de informações e de suporte 

às atividades acadêmicas.  

 

O grupo também demonstrou que apesar de sua formação inicial ter 

acontecido nos moldes tradicionais, busca nesse cenário (comunidades de 

aprendizagem) o aperfeiçoamento permanente, bem como, procura responder ao 

desenvolvimento científico e tecnológico, integrando esses recursos ao ensino 

presencial. 

 

Transitando pelos espaços formativos citados pelos docentes da 

odontologia, sobressaíram os cursos de pós-graduação, observação de professores 

mais experientes, atividades específicas relacionadas à formação docente (cursos, 

teatro, oratória), reuniões pedagógicas e a prática docente. Os conteúdos 

trabalhados nesses ambientes de formação ocorrem por meio da utilização de 

estratégias e recursos didáticos. 

 

A graduação como ambiente de formação docente foi pouco citada, 

sinalizando que provavelmente os atores não reconhecem na própria experiência 

discente uma condição de vivências didático-pedagógicas que podem contribuir na 

formação de um futuro docente.  

 

Alguns docentes desse campo de atuação sublinharam que buscam na 

leitura sobre ensino-aprendizagem um espaço/experiência de formação, destacando 

como subsídios utilizados: livros, períodicos, dissertações, teses e revistas 

específicas da área e/ou categoria profissional. Citaram também outras fontes como 

internet e jornais. 
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Com base nas peculiaridades acima, convém circunscrever a pesquisa 

desenvolvida por Soares (2008) sobre trabalhos e pôsteres apresentados nas 

reuniões anuais da ANPEd (Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em 

Educação) nos grupos de trabalho Formação de Professores e Trabalho e 

Educação, no período de 1998 a 2007. A autora concluiu que os autores dos 

trabalhos tecem críticas sobre as propostas de formação continuada dos docentes 

por não tomarem como lócus da formação a própria escola, como objeto do 

processo de formação as práticas escolares nela desenvolvidas e, como centro do 

processo de formação continuada, o professor.  

 
  Neste caminho propendem outros autores: 
 

... a formação continuada é necessária não somente para tentar minimizar 
as lacunas da formação inicial, mas por ser a escola um espaço (lócus) 
privilegiado de formação e de socialização entre os professores, onde se 
atualizam e se desenvolvem saberes e conhecimentos docentes e se 
realizam trocas de experiências entre pares (BERNADO, 2004, p.2). 

 
... a escola precisa ser vista como um local para a aprendizagem de alunos 
e professores, ela deve ser percebida como um espaço onde todos 
aprendem e ensinam, um lugar não só de aplicação de saberes científicos, 
pedagógicos, mas também de produção de saberes baseados nas 
reflexões científicas dos professores sobre suas próprias práticas 
pedagógicas (TERRAZAN et al, 2005, p. 1). 

 

 

Ao centrar-se sobre os desafios para a obtenção da formação didático-

pedagógica na medicina, a exploração do material abarcou a ausência de conexão 

entre o exercício da função e a necessidade de uma formação didático-pedagógica. 

 

Compuseram os desafios para a formação, elementos atrelados às 

condições internas e externas das instituições: limitação de tempo e de recursos 

financeiros, sobrecarga de trabalho, competição com outras atividades, falta de infra-

estrutura, pouco investimento na qualificação docente e falta de motivação e 

compromisso docente.  

 

  Revisitando as contribuições das dissertações é possível compreender 

que como retrata Silva (2009),  

 
a formação docente deve considerar os processos de aprendizagem dos 
sujeitos em seus múltiplos ambientes sociais, não apenas a escola, a sala 
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de aula, mas as experiências pessoais e pré-profissionais que estarão 
presentes, mesmo que inconscientemente, no fazer pedagógico deste 
professor ao atuar em sala de aula. (p. 40)  

 

  Sob esse olhar tende a complexidade do aprender a ser professor, com 

experiências afetivas e cognitivas que têm início antes da preparação formal e que 

devem continuar ao longo da formação e, conforme argumenta Monteiro (2004), 

permear a prática do exercício docente por toda a vida, pois, o pensar reflexivo 

significa estar em permanente aprendizagem. 

 
Deste modo, aprender a ensinar é um processo de transformação e 

não só de aquisição de novos conhecimentos e aptidões. 
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7 Apontando as considerações finais e os desafios 
 

 “A vida vai se revelando como um 
 sistema de criação, de permanente 
 tensão e superação, de constante 

 combinação e criação de novas formas 
 de comportamento. Assim, cada idéia 

nossa, cada um de nossos movimentos e 
 vivências constituem a aspiração a criar 

uma nova realidade, o ímpeto para frente, 
rumo a algo novo.... Abrem-se para o 
educador infinitas possibilidades para 
 criação da vida em sua infinita 

 diversidade. Para além dos estreitos 
 limites da tarefa pessoal e da vida 

pessoal, ele se transformará em um 
verdadeiro criador do futuro”.  

(Vygotski)  
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O caminho percorrido neste estudo permitiu identificar 12 dissertações 

que abordaram a formação docente em saúde nos programas investigados.  

  

As publicações foram assim caracterizadas: 

 Objetos de estudo valorizados: Apresentaram-se centrados no 

ensinar e aprender na universidade; formação docente; exercício profissional, 

reflexões sobre o trabalho docente e sua prática e formação pedagógica para atuar 

na docência; 

 Interlocutores teóricos privilegiados: Emergiram diversos autores 

como: Nóvoa; Batista e Batista; Freire; Pimenta e Anastasiou; Imberón; Feuerwerker; 

Schön; Venturelli; Libanêo; André; Mizukami; Bardin; Lüdke; Franco; Minayo; 

Cortina; Martinez; Rocuer; Rego; Branch Jr.; Wenger, Perkins e Gordin; 

 Metodologia utilizada: Destaque para a pesquisa qualitativa 

(análises documental e temática, entrevista semi-estruturada). Utilização da 

pesquisa quantitativa para complementar os dados qualitativos; 

 Principais conclusões: Compreenderam a relevância, desinteresse 

e necessidade de reflexão pela disciplina didático-pedagógica; necessidade de 

discussão sobre a integração da ética-moral; reconhecimento do docente como 

facilitador do processo ensino-aprendizagem; práticas educativas sugerem modelos 

tradicionais; fragmentação do ensino; distanciamento da teoria/prática e importância 

do acesso a inovações tecnológicas. 

 

Pensar a formação e desenvolvimento docente remete a interrogações, 

que vão muito além dos lugares comuns da formação. Passam pelos condicionantes 

dos saberes docentes, da identidade profissional, pelo entendimento do próprio 

conceito de ensinar e aprender, pela diferente natureza das 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.  

 

A análise dos processos de formação, suas implicações 

organizacionais, curriculares e didáticas revelou que, cada vez mais, a 

pesquisa sobre a formação de professores foi percebida como necessidade 
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indiscutível. Apontou também, toda a complexidade do que é ser professor na 

área de saúde e, ao mesmo tempo, a concepção do planejamento das aulas, 

técnicas de ensino e sistema de avaliação utilizados. 

   

As análises evidenciaram que a formação em nível superior deverá 

acontecer não apenas como uma vontade individual, mas por meio da parceria com 

as instituições de ensino, a fim de atender um planejamento que contemple a 

construção de uma sociedade democrática, promotora de uma educação cidadã.  

 

  A primeira categoria descortinou sobre O Saber Docente: a concepção.  

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. 

 

  As contribuições sobre a relação teoria-prática, sinalizaram o 

reconhecimento da temática como essencial na formação e atuação didático-

pedagógica por favorecer a aprendizagem significativa. Contudo, a realidade 

demonstra ausência desta prerrogativa. A relação ensino-pesquisa não foi 

considerada como uma forma de aprendizagem.  

 

  No tocante à avaliação contínua, esta foi sublinhada como importante 

no processo ensino-aprendizagem, mas sua prática não é assumida, reconhecendo 

este fato como um “nó” crítico para formação pedagógica.  Os fatores considerados 

como impeditivos envolveram: o grande número de alunos, pouco tempo para 

realizar a avaliação e a imposição da instituição. 

 

  O ato de ensinar foi apreendido como uma ação de construção do 

conhecimento, intencional e planejada que favorece a aprendizagem e 

demonstração da prática. O ato de aprender, uma rede de saberes e experiências 

que constitui o aprimoramento entre professor e aluno. O ensino-aprendizagem 

configurou-se como mera transmissão de conhecimento, acúmulo de informações e 

assimilação de conteúdos, sem vínculo com a prática 
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  Na relação professor-aluno foi constatada ambigüidade nas 

concepções, em que há troca de aprendizagem entre os atores, favorecendo a 

integração no ensino. Surgiu também o autoritarismo do professor que gera o 

distanciamento do aluno, colocando à margem, o contexto social. 

 

  A segunda categoria transitou pelo O Ser Docente: a Identidade.  

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 tradição familiar, vaidade, experiência anterior na vida acadêmica, 

desenvolvimento pessoal e aperfeiçoamento profissional, oportunidade de atuação 

em atividades acadêmicas (pesquisas científicas), vocação, paixão, gostar de 

aprender, crença no processo de aprendizagem, formaram o emaranhado de opções 

e/ou motivações para docência. 

 

  Os sucessos na docência destacaram as situações de ensino e 

aprendizagem, configurando principalmente ações pessoais e isoladas. As 

dificuldades centralizaram as questões institucionais que normalmente impedem o 

crescimento e investimento na educação.  

 

  Os desafios implicaram em novas formas de ensinar que possibilitam e 

provocam um modo diferente de aprender e, cujos resultados sejam relevantes e 

significativos tanto para o aluno quanto ao professor. 

 

A terceira categoria compreendeu a Formação Docente:  os Desafios 

do Processo Permanente.  A percepção sobre a formação recebida foi considerada 

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

autodidatismo. A fim de suprir a deficiência, procuram por outros espaços formativos. 

A interação entre os avanços tecnológicos e ensino foram reconhecidos como fator 
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motivacional para o interesse em atualizar seus conhecimentos sobre a prática 

pedagógica. 

 

Nas instituições não há política de investimento para formação docente 

e, quando presente, alguns professores não oportunizam sua participação por não 

assumirem a docência como profissão.   

 

No âmbito da formação continuada, esta foi entendida como cursos e 

encontros periódicos, diferentemente para o grupo de comunidade de aprendizagem 

que vivencia esta realidade.  Cursos de pós-graduação, observação de professores 

mais experientes, leitura sobre ensino-aprendizagem marcam os espaços 

formativos. 

 

Os desafios para obtenção da formação didático-pedagógica 

convergiram para ausência de conexão entre o exercício da função e a necessidade 

de formação. Os elementos atrelados às condições internas e externas das IES, 

como: limitação de tempo e de recursos, sobrecarga de trabalho, competição com 

outras atividades, falta de infra-estrutura, pouco investimento na qualificação 

docente, falta de motivação e compromisso docente, foram destacados. 

 

  Diante da amplitude da discussão acerca da formação docente em 

saúde, foi possível apreender consensos sobre o que é necessário fazer para 

favorecer a aprendizagem docente e desenvolvimento profissional: articulação da 

formação inicial, atenção aos primeiros anos do exercício docente, importância das 

atividades de planejamento, acompanhamento e avaliação, valorização da reflexão 

docente e de uma formação baseada na investigação. 

 
Neste sentido, pode-se dizer que o exercício da ação docente deve ser 

a mola propulsora para o enfrentamento das questões que desafiam a prática 

pedagógica docente. E isto requer preparo. Preparo que não se esgota nos cursos 

de formação, mas que deve estar alicerçado na construção de uma rede coletiva de 

saberes, partilha e diálogo, e assim, poder configurar-se como uma estruturante 

transformação e melhoria das práticas curriculares e, por consequência, dos 

sistemas de educação e formação. 
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ANEXO A - Matriz Analítica Adaptada  
 

 
TÍTULO DA 

DISSERTAÇÃO 
 

   

 
AUTOR 

 

   

 
ANO DE DEFESA 

 

   

 
ORIGEM 

INSTITUCIONAL 
 

   

 
 ÓRGÃO 

FINANCIADOR 
 

   

 
EIXO 

 

   

 
CATEGORIA 

 

   

 
SUBCATEGORIAS 

 

   

 
OBJETO DE ESTUDO 

 

   

 
ÍNTERLOCUTORES  

PRIVILEGIADOS  
 

   

 
METODOLOGIA 

 

   

 
PRINCIPAIS 

CONCLUSÕES 
 

   

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

124 

124 

ANEXO B - Lista de eixos, categorias e subcategorias para elaboração da Matriz 
Analítica 

 
 

EIXOS 
 

CATEGORIAS SUBCATEGORIAS 

INOVAÇÃO  
CURRICULAR 

Políticas Públicas de  
Educação Superior 

− Legislação 
− Financiamento e 

Agências Financiadoras 
− Formação acadêmica e 

mercado de trabalho 
− Outros 

Currículo 

− Estruturação 
− Organização 
− Implantação 
− Funcionamento 

Evolução Histórica dos Desenhos 
Curriculares  

Conceitos de Currículo  
Fundamentos Teóricos  

Estado e Currículo  
Inserção na Prática  

Articulação Academia – Serviços -
Comunidade  

Modelos Curriculares  
Pesquisa e Graduação  

Currículo e Movimentos Sociais  
Graduação e Extensão  

Currículo E O Mundo Do Trabalho  
Apoio Pedagógico/Psicológico ao 

Discente  

Tecnologia Educacional  

DOCÊNCIA:  
PRÁTICA E 
FORMAÇÃO 

Políticas Públicas  
Desenvolvimento Docente 

 
− Educação permanente 
− Educação continuada 

Políticas Institucionais de Qualificação  
Intercâmbio Institucional  

Avaliação Docente  
Formas de Organização/Carreira  

Formas de Associação  
Trabalho Docente  

Docência e Pesquisa  
Docência e Extensão  

Docência e Planejamento  
Gestão e Docência  
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ANEXO C - Parecer do Comitê de Ética em Pesquisa 
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APÊNDICE A - Unidades de contexto presentes nas dissertações analisadas do      
programa de mestrado do CEDESS. São Paulo. 2009. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
N 
I 
D 
A 
D 
E 
S 
 

D 
E 
 

C 
O 
N 
T 
E 
X 
T 
O  

 
CEDESS 

- Perfil do professor 
- Componente curricular 
- Formação recebida 
- Concepções e pressupostos sobre ensino e aprendizagem 
- Estratégias de ensino-aprendizagem 
- Características de ensino-aprendizagem  
- Cenários de ensino-aprendizagem e possibilidade  
- Limites na aplicação das estratégias 
- Concepções sobre ensinar e aprender 
- Processo ensino-aprendizagem 
- Metodologias de ensino 
- Ser um bom professor (atributos) 
- Disciplina didático-pedagógica em saúde: 
 Conteúdos e práticas 
 Docência no ensino superior em saúde 
 Papel docente na formação do aluno de nível superior 
 Concepções de ensinar e aprender 
 Concepções de avaliação e das práticas avaliativas 
 Planejamento de ensino 
 Técnicas de ensino 
 Relação professor-aluno 
 Contribuições da disciplina para o exercício docente 
 Formação e capacitação docente 
 Desafios na/da docência 
 Pontos positivos e negativos da disciplina 

- Perfil docente 
- Motivação para a docência 
- Espaços para a formação docente 
- Interesse pelo tema ensino-aprendizagem 
- Relacionamento professor-aluno 
- Concepções sobre ensinar e aprender 
- Importância do planejamento, teoria-prática, estímulo à pesquisa  
- Trajetória como professor de medicina:  
 Inserção na profissão docente:  

• Processo ensino e aprendizagem; 
• Relação professor-aluno; 
• Metodologias de ensino 

 Trajetórias docentes 
• Processo de formação 
• Experiências (sucessos e dificuldades) 

- Concepções docentes: o ensinar e o aprender  
- A formação didático-pedagógica inicial e continuada: docentes de 

medicina 
- A relação teoria-prática 
- A relação ensino-pesquisa 
- Os desafios para obtenção da formação didático-pedagógica 
- Importância da formação ético-moral ao papel docente 
- Preparo docente 
- Situações de conflitos éticos mais relevantes 
- Concepção docente acerca da formação ético-moral  
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APÊNDICE B - Unidades de contexto presentes nas dissertações analisadas do 
programa de mestrado do NUTES. São Paulo. 2009.  

 
 
 

U 
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D 
A 
D 
E 
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D 
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C 
O 
N 
T 
E 
X 
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NUTES 

- Organização curricular  
 Aprendizagem Baseada em Problemas (PBL) 

- Perfil docente 
- Formação didático-pedagógica: 
 Prática pedagógica 
 Abordagens pedagógicas e métodos de ensino 
 Tecnologia educacional no ensino 
 

- Opção pela docência 
- Formação em odontologia segundo visão professores: 
 Currículo 
 Formação nos cursos de mestrado na odontologia 
 Comparação entre instituições públicas e privadas 

- Mercado de trabalho e saúde bucal da população 
- O que é ser professor de odontologia hoje 
 
- Educação continuada e permanente 
- Competência 
- Profissionalização docente 
- O lugar docente 
-  Competências necessárias ao médico-professor 
-  Relação professor-aluno 
 
- Experiência com uso da internet 
- Internet na prática docente 
- Tecnologia e formação de professores 
- Formação continuada 
- Fatores pessoais, interpessoais e contextuais que influenciam a 

formação de uma comunidade de aprendizagem 
 
- Reflexividade docente 
- Ensino médico  
- Fazer pedagógico 
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