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RESUMO 

 

Hernandes M.E., Martinez J.E. Análise do processo de transição de médico a 

docente. 

Introdução: A complexidade de tornar-se médico docente em Curso de Graduação 

em Medicina tem sido motivo de preocupação nas últimas décadas entre 

profissionais da área. Entretanto, poucos estudos e alguns relatos de experiência têm 

sido publicados. No decorrer de sua carreira profissional, o médico progressivamente 

tem a possibilidade de aprimorar seus conhecimentos científicos na sua área de 

atuação e em determinado momento, deparar-se com a possibilidade de tornar-se 

docente, muitas vezes sem condições pedagógicas suficientes para desenvolver tal 

função e, consequentemente, trazer implicações na qualidade que envolve o 

processo de ensino aprendizagem. Objetivo: Esta pesquisa visa analisar o processo 

de transição de médico a docente em um centro universitário do noroeste paulista, 

bem como analisar as percepções e os sentimentos dos docentes a respeito da 

implantação do curso com metodologias ativas e se há diferença entre as unidades 

curriculares. A amostra de conveniência foi constituída por docentes médicos de 

duas unidades curriculares distintas do curso de Medicina: Treinamento de 

Habilidades e Atitudes Médicas (THAM) e Módulo Tutorial (MT) após aprovação do 

Comitê de Ética em Pesquisa. Utilizou-se a técnica de grupos focais em dois 

momentos para obtenção dos dados qualitativos. Os grupos responderam a quatro 

perguntas. A análise dos conteúdos dos dados fundamentou-se em Bardin (2011). 

Conclusão: Foi unânime a percepção do quão distintos são estes espaços de 

atuação. Sentem-se preparados para a atividade profissional e despreparados para a 

docência. O tempo reduzido na docência trouxe sentimentos de medo, angústia, 

ansiedade e insegurança, exacerbados pela falta de preparo para a docência.  As 

capacitações e o aprendizado adquirido durante a realização do Mestrado 

Profissional em Educação foram facilitadores no processo de construção pedagógica. 

A docência trouxe impacto na vida do profissional médico a partir do momento que 

provocou, nestes docentes, reflexão e mudanças de comportamento na sua prática 

profissional. 

Palavras-chave: Metodologias Ativas, Formação Docente em Saúde, Ensino 

Médico. 

  



ABSTRACT 

 

Hernandes M.E., Martinez J.E. Analysis of the transition from community physician to 

a Medical School Professor position. 

Introduction: The complexity of becoming a professor at the Medical School has 

been cause for concern in recent decades among professionals in the field. However, 

few studies and case reports have been published. Progressively during the 

physician’s professional career, there is possibility of improving his scientific 

knowledge in a specific field and at a given moment, he is faced with the possibility of 

becoming a professor, often without adequate pedagogical knowledge to develop 

such a function, which consequently impacts the quality of the learning process. 

Objective: To analyze the transition from community physician to a Medical School 

professor in a university located at northwest of Sao Paulo, as well as assessing the 

physician’s perceptions and feelings related to the implementation of the course with 

active methodologies and whether there is a difference between the curricular units. 

After approval of the Research Ethics Committee, two different samples of medical 

professors were obtained from two different curricular units from the medical school: 

Training of Medical Abilities and Attitudes (THAM) and Tutorial Module (MT). 

Qualitative data was obtained in two different moments and the groups answered a 

total of four questions. The analysis of the data content was based on Bardin (2011).  

Conclusion: The perception of how different these performance spaces are was 

unanimous. They feel able to the professional activity and unable to teaching. The 

short time for teaching activity caused fear, anguish, anxiety and insecurity, 

exacerbated by the lack of preparing for that. The skills and learning acquired during 

the accomplishment of the Professional Masters in Education made the construction 

of the pedagogical process easier. The teaching activity impacted the life of the 

medical professional since the moment that it provoked the reflection and changes of 

behavior in their professional practice. 

Key words: Active Methodologies, Health Teaching Training, Medical Education. 
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APRESENTAÇÃO 
 

 
Importante explicar minha trajetória como profissional médico e posterior 

carreira acadêmica. 

Formado pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto (FAMERP) 

em 1993, fiz especialização em clínica médica e cardiologia pela mesma instituição 

no período de 1994 a 1998 e unidade coronariana no Instituto do Coração - InCor 

FMUSP, com término em 1999. No InCor São Paulo, iniciei como pesquisador em 

pesquisas multicêntricas nacionais e internacionais. Em meados de 1999, retornei a 

FAMERP - Hospital de Base, como médico plantonista, preceptor da residência 

médica e pesquisador do centro de pesquisas clínicas do mesmo hospital. 

A possibilidade de disseminar conhecimentos e contribuir para a formação do 

profissional médico foi fundamental e consolidou meus ideais na educação em 

saúde. Nos anos de 2003 e 2004 fui docente no curso de fisioterapia na Fundação 

Educacional de Fernandópolis, e posteriormente na UNIFEV até o ano de 2006. Em 

2009 passei a atuar exclusivamente em Votuporanga. A possibilidade de prosseguir 

na pesquisa se concretizou com a criação da Unidade de Pesquisa Clínica da Santa 

Casa de Votuporanga- UNIPEC, na qual sou o médico responsável pelo setor e atuo 

como investigador principal na maioria dos estudos. 

Em 2010 instalamos o programa de residência médica da Santa Casa de 

Votuporanga. Fui responsável pela área de clínica médica nos anos de 2010 a 2012. 

Em 2013, ingressei no curso de Medicina da UNIFEV. Um grande desafio dentro de 

uma metodologia diferente da qual havia sido formado. Foi maravilhoso e ao mesmo 

tempo convivia com vários momentos de ansiedade. Convidado pelo coordenador 

do curso Prof. Dr. João Damasceno Filho, fui coordenador adjunto em 2014 e, a 

partir de 2015, assumi a coordenação. 

Na busca incessante pela formação docente, o mestrado profissional em 

Educação nas áreas da Saúde, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo -

PUCSP foi fundamental para a melhor compreensão, conhecimento e aplicabilidade 

das metodologias ativas de ensino aprendizagem utilizadas no curso, influenciando 

positivamente e de forma impactante minha atuação como profissional médico. A 

mudança na linha de pesquisa para qualitativa trouxe inicialmente insegurança, que 

foi superada pelas possibilidades que a pesquisa qualitativa nos proporciona, 

trazendo grande aprendizado na minha formação. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Histórico do Contexto da Educação Médica 

 

A complexidade em ser docente em cursos de nível superior é 

indubitavelmente uma tarefa árdua, uma vez que não é necessário ser professor 

para ministrar aulas em boa parte dos cursos superiores no Brasil. Isto implica em 

uma deficiência muito grande na formação dos profissionais para desempenhar esta 

função3. 

Com o surgimento das novas políticas de saúde, culminando com a criação 

de novos cursos de Medicina, faz-se necessário uma ampla discussão sobre o tema 

“educação em Medicina”, a real complexidade em ser médico e docente e de que 

forma todos esses pontos são vistos e sentidos pelos profissionais envolvidos. 

Para fins didáticos, serão abordados pontos distintos nos âmbitos da 

Educação, envolvendo a reforma da educação, estrutura curricular da UNIFEV, 

formação pedagógica dos profissionais médicos e complexidade em ser médico e 

docente. 

 

1.1.1 Reforma na educação médica 

 

No Brasil, o processo de educação médica foi iniciado em 21 de Agosto de 

1962, com a criação da Associação Brasileira de Educação Médica, órgão 

exclusivamente voltado para este fim; surgida com a necessidade de uma 

reestruturação curricular, bem como a urgente conscientização da profissionalização 

docente. 

Em 1991, foi criada a Comissão Interinstitucional para avaliação do ensino 

médico – CINAEM4 com objetivo de reestruturação curricular. Tem-se, aqui, um 

grande passo para a transformação na educação médica. 

A Lei Nº 9394, de 20 de Dezembro de 1996, também conhecida como Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional5, apresenta a perspectiva de organização 

de trajetórias de formação com fundamento em diretrizes gerais e não em currículos 

mínimos. Essa perspectiva representa um passo definitivo para a flexibilização 

curricular e para a abordagem interdisciplinar e multidisciplinar, que são os 

elementos essenciais de uma trajetória de aprendizagem significativa. Não é 
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suficiente a mera aquisição de conhecimentos: é preciso formar pessoas capazes de 

mobilizar conhecimentos adquiridos na escola para identificar, elaborar propostas de 

intervenção, buscar soluções para os problemas, bem como avaliar os resultados 

obtidos nesta intervenção ou melhorar as condições existentes. 

Em 1999, finaliza-se a 3a fase do relatório da CINAEM que demonstra 

inadequação na formação discente, docente e a necessidade de reestruturação 

curricular do curso de Medicina, buscando uma formação mais humanística6. 

A consolidação desta fase da CINAEM veio com a resolução CNE/CES Nº 4, 

de 07 de Novembro de 2001, que instituiu as Diretrizes Curriculares Nacionais 

(DCN) para o Curso de Graduação em Medicina7. 

O Curso de Graduação em Medicina tem como perfil do egresso/profissional o 

médico, com formação generalista, crítica e reflexiva, capacitado a atuar, pautado 

em princípios éticos, no processo de saúde-doença em seus diferentes níveis de 

atenção, com ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação à saúde, 

na perspectiva da integralidade de assistência, com senso de responsabilidade 

social e compromisso com a cidadania, como promotor de saúde integral do ser 

humano8. 

Os Cursos de Medicina baseavam-se nas metodologias de ensino voltadas e 

centradas no professor como profundo conhecedor do tema, ator no processo de 

ensino. O professor detém e transmite o conhecimento, entretanto, as novas formas 

de ensino parecem realmente atender aos anseios e aos novos desafios de 

construção de um novo projeto pedagógico, buscando a melhoria no processo 

ensino-aprendizagem9,10. 

Assim como em outros países do mundo, o Brasil também vem passando por 

uma série de transformações no âmbito da educação. Nos últimos anos a política 

brasileira tem se voltado para a criação de novos cursos de graduação em Medicina, 

buscando atender às necessidades de várias regiões do Brasil, entretanto a 

concentração de escolas médicas permanece nas regiões Sul e Sudeste. 

Recentemente, foi publicada a Lei 12.871, de 22 de outubro de 2013, que 

instituiu o Programa Mais Médicos, com o objetivo de formar recursos humanos na 

área médica para atender às necessidades do Sistema Único de Saúde11. Traz 

como objetivos, entre outros: 

I - Diminuir a carência de médicos nas regiões prioritárias para o SUS, a fim 

de reduzir as desigualdades regionais na área da saúde; 



17 
 

II - Fortalecer a prestação de serviços de atenção básica em saúde no País; 

III - Aprimorar a formação médica no País e proporcionar maior experiência 

no campo de prática médica durante o processo de formação. 

Finalmente, com as Diretrizes Curriculares Nacionais publicadas em 20 de 

junho de 2014, busca-se consolidar e assegurar maior flexibilidade dos currículos, 

diversidade e qualidade na formação oferecida aos estudantes11. 

 

1.1.2 Estrutura Curricular da UNIFEV 

 

A constituição do Centro Universitário ocorreu a partir da Fundação 

Educacional de Votuporanga, que é uma entidade de direito privado, comunitária, 

sem fins lucrativos, com CNPJ/MF sob o nº 45.164.654/0001-99, Inscrição Estadual 

nº 718.146.332.111, devidamente constituída pela escritura pública de 15.03.84, 

averbada sob nº 07, A-1, fls. 176, à margem do registro nº 117, em 19.03.84, no 

Cartório de Registro de Pessoas Jurídicas desta Comarca, com duração por tempo 

indeterminado, e tem sua sede e foro na cidade de Votuporanga, Estado de São 

Paulo, possuindo duas Unidades Universitárias, a saber: “Campus Centro”, 

localizada na Rua Pernambuco, nº 4196, centro, CEP 15500-006 e “Cidade 

Universitária”, localizada na Avenida Nasser Marão, nº 3069, Parque Industrial I, 

CEP 15503-005. 

A Fundação Educacional de Votuporanga é a entidade mantenedora do 

Centro Universitário de Votuporanga – UNIFEV (Ensino Superior), da Escola 

Votuporanguense de Ensino – Colégio UNIFEV (Ensino Fundamental e Médio), da 

Escola de Educação Profissional de Votuporanga, da Fundação Rádio Educacional 

de Votuporanga, que congrega uma emissora de rádio e um canal de TV, 

instituições estas regidas pelas disposições estabelecidas em documentos 

específicos. 

O Centro Universitário de Votuporanga foi credenciado em 1997, por meio do 

Decreto Federal de 02 de dezembro, publicado no Diário Oficial da União de 03 de 

dezembro de 1997, com recredenciamento pela Portaria do Ministério da Educação 

nº 850, de 11 de setembro de 2013, e atualmente possui 38 cursos nas áreas de 

Humanas, Exatas e biológicas.  

O Curso de Medicina teve seu início em outubro de 2012, conforme a portaria 

de autorização do curso, com parecer CNE/CES nº 1/2012, aprovado em 25 de 
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janeiro de 2012 - Recurso de autorização do curso de graduação em Medicina, 

modalidade bacharelado, e Ciências, com sede no Município de Votuporanga, no 

Estado de São Paulo. 

O currículo desenvolvido no Curso de Graduação em Medicina da UNIFEV 

tem como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Graduação em Medicina de 20017 e a posterior  Resolução CNE Nº 3, de 20 de 

junho de 201412. Ele foi autorizado e utiliza as Metodologias Ativas de Ensino 

Aprendizagem. 

Este método permite o aprendizado do trabalho em equipe, dentro de um 

princípio de construção coletiva; traz consigo um currículo integrado e 

interdisciplinar, atendendo as DCNs de 2014, apropriada para um processo de 

educação permanente, integrado à prática profissional; permite ao discente o 

desenvolvimento da autoaprendizagem, bem como a orientação para a 

complexidade da realidade regional na qual o aluno está inserido8. 

Trata-se de um programa centrado no estudante, que envolve métodos e 

técnicas diferenciadas para estimular a integração dos conteúdos das ciências 

básicas e clínicas. Promove a aquisição de conhecimentos e o desenvolvimento 

contínuo de habilidades, atitudes e aprimoramento das competências por ele 

adquiridas, além de apresentar uma maior ênfase na atuação sobre indivíduos e 

comunidades. 

Este modelo pedagógico aumenta sobremaneira a motivação intrínseca dos 

estudantes, estimulando o aprendizado de forma profunda e, consequentemente, 

melhorando a retenção e a recuperação do conhecimento na memória de longo 

prazo8,12, conforme pode se observar na Figura 1. 
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Figure 1 - Aspectos relevantes do currículo UNIFEV 

 

Fonte: Projeto Pedagógico do Curso de Medicina UNIFEV,2016 

 

O Currículo está organizado por unidades temáticas de acordo com os Ciclos 

de Vida, sendo desenvolvida cada unidade temática em um período do Curso, 

totalizando oito unidades a serem apresentadas na Figura 2. 

A escolha pela Unidade temática inicial foi a adolescência, pela maior 

proximidade com a fase de desenvolvimento em que se encontra o aluno egresso no 

curso, podendo assim tornar-se mais atrativo o estudo. 

Cada unidade temática possui entre quatro a cinco unidades curriculares a 

saber: Módulo Tutorial, Prática de Integração Ensino/Serviço/Comunidade, 

Treinamento de Habilidades e Atitudes Médicas, Práticas Laboratoriais, Estudo de 

Caso Integrado. 

As unidades curriculares de módulo tutorial, prática de integração ensino- 

serviço- comunidade e treinamento de habilidades e atitudes médicas ocorrem 

transversalmente no curso do primeiro ao oitavo período. 
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Figure 2 - Períodos 

 

Fonte: Projeto Pedagógico Do Curso de Medicina UNIFEV 

 

Esta organização curricular possibilita a integração entre as ciências, numa 

sequência lógica quanto ao desenvolvimento do conteúdo; um reforço do 

aprendizado devido à exposição contínua ao conteúdo a que denominamos currículo 

em espiral, permitindo o gradativo aumento de complexidade dos tópicos abordados, 

além do aprofundamento do conteúdo a cada progressão do aluno e a adoção de 

objetivos de aprendizagem mais circunstanciados8. 

As unidades curriculares são assim distribuídas: Módulo Tutorial (MT), Prática 

de Integração Ensino/ Serviço/ Comunidade (PIESC), Treinamento de Habilidades e 

Atitudes Médicas (THAM), Práticas laboratoriais (PL) e Estudo de Caso Integrado 

(ECI). São utilizadas diferentes estratégias metodológicas no desenvolvimento das 

atividades. 

 

1.1.2.1 Módulo Tutorial (MT) 

 

A unidade curricular de modulo tutorial é pautada em uma das metodologias 

ativas de ensino aprendizagem denominada Aprendizagem Baseada em Problemas 

(PBL). 

Nesta metodologia, o processo está centrado no estudante, como agente 
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principal da construção do conhecimento, cabendo ao professor o papel de 

mediador, condutor, tutor, indicando os caminhos a serem seguidos na busca de 

soluções13. 

As atividades de módulo tutorial se desenvolvem em ambientes de 

aprendizagem adequados, considerando os aspectos de ergonomia, climatização, 

multimídia, tutoria e número de dez alunos por sala. 

Os discentes trabalham de forma ativa e cooperativa, elaborando objetivos de 

aprendizagem a serem trabalhados a partir de uma situação problema. Os objetivos 

são previamente estabelecidos; o aluno faz busca individual de novas informações, 

aprofunda os conhecimentos prévios com a análise desta situação problema, dentro 

de um grupo tutorial. Trabalha-se a compreensão e a resolução de um problema, 

utilizando os novos conhecimentos adquiridos em trabalho coletivo.  

Esta metodologia difere muito da abordada pelo método tradicional. Para esta 

Unidade Curricular, várias capacitações foram determinantes para formação 

continuada em docência. 

 

1.1.2.2 Prática de Integração Ensino-Serviço-Comunidade (PIESC) 

 

Consiste em uma unidade curricular que permite ao discente o 

desenvolvimento de habilidades para o trabalho em equipe e a experiência de 

trabalho junto à comunidade. Essa prática desenvolve no aluno a capacidade para 

interagir, identificar problemas, elaborar projetos e apresentar ou desenvolver 

atividades para a resolução dos problemas elencados. Portanto, favorece a 

compreensão da estrutura e da dinâmica do sistema de serviços de saúde e permite 

abordar o processo saúde/doença do indivíduo e da população12. 

Nesta unidade, usamos a metodologia ativa de Aprendizagem Baseada em 

Projetos. 

 
1.1.2.3 Treinamento de Habilidade e Atitudes Médicas (THAM) 

 

Na THAM discute-se com o discente a relação médico-paciente, sua 

compreensão ética e humanística, o conhecimento fisiopatológico dos sinais e 

sintomas de várias doenças conforme o conteúdo a ser abordado em cada 

semestre. Esse treinamento trabalha a empatia entre o médico e o paciente, visando 



22 
 

deixar o paciente mais seguro e confortável para abordar seus problemas14. 

Pretende desenvolver suas habilidades em anamnese e exame físico. 

Esta unidade curricular é desenvolvida no laboratório de simulação realística, 

com quatro salas para atividades nas áreas de pediatria, ginecologia e obstetrícia, 

clínica médica, cirurgia e urgência e emergência, além de uma sala de espelho que 

permite o atendimento simulado e real nas atividades de anamnese e exame físico, 

também acompanhados de um docente. Neste ambiente em espelho, o ator ou 

paciente é informado que um grupo de alunos fica localizado atrás do espelho, 

sentados com fones de ouvido, assistindo ao desenvolvimento da atividade ali 

proposta. 

Proporciona ao discente ampla participação, com orientação e supervisão nos 

vários cenários de prática4, também em grupos de 10 alunos. Para tal são usados 

manequins de média e alta fidelidade, atores, e em estágio avançado, paciente real. 

Dentre as estratégias de ensino, usa-se um caso motivador. 

Possui alguns pontos que se assemelham à metodologia anterior ou 

tradicional, tais como a discussão à beira do leito. 

 

1.1.2.4 Práticas laboratoriais (PL) 

 

Trabalham a compreensão de dimensões relacionadas às ciências básicas, 

relevantes aos problemas em estudo nas sessões tutoriais, abordando os conteúdos 

de Histologia, Anatomia, Embriologia, Bioquímica e Fisiologia. 

Permitem a integração dos conhecimentos dos diversos conteúdos das 

ciências básicas e clínicas, em torno de um problema. Essas atividades são 

desenvolvidas em laboratórios específicos. 

 
1.1.2.5 Estudo de Caso Integrado (ECI) 

 

Esta unidade curricular traz uma discussão multiprofissional e multidisciplinar 

de casos-problemas, com conteúdo mais complexo e que necessitam 

obrigatoriamente de uma abordagem ampla. Permite também integração dos 

conhecimentos das diversas disciplinas clínicas e de ciências básicas, em torno de 

um problema. Nesta unidade, usamos como metodologias ativas de ensino 

aprendizagem o caso motivador e o aprendizado baseado em equipe (TBL). 
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Nos oito primeiros períodos do curso de Medicina, trabalhamos as unidades 

curriculares supracitadas, dentro da distribuição da grade curricular pré determinada. 

 

1.1.2.6 O Estágio Curricular Obrigatório (Regime de Internato) 

 

É desenvolvido nos quatro últimos semestres do curso, em cenários 

diversificados, obedecendo à divisão proposta nas Diretrizes Curriculares Nacionais 

do Curso de Graduação em Medicina. 

Vale destacar que os docentes bem como os preceptores, em sua maioria, 

foram formados em outra metodologia com estrutura curricular totalmente diferente 

da empregada em nosso Projeto Pedagógico do Curso e, portanto, trata-se de novo 

desafio a ser enfrentado e trabalhado por estes profissionais. Para melhor 

compreensão da metodologia, a IES proporciona o curso de capacitação para 

preceptores e mantém educação continuada aos docentes, justamente porque 

alguns fatores podem dificultar a formação profissional do docente dentro de uma 

nova perspectiva de educação, tais como: a falta de integração entre as disciplinas 

do ciclo básico na metodologia de ensino anterior, com a dicotomia entre área 

básica e a profissionalizante; a falta de interdisciplinaridade e o atendimento 

multiprofissional com que os docentes foram formados anteriormente; a 

especialização precoce dos médicos, permitindo a formação de médicos que fogem 

às necessidades do sistema de saúde brasileiro, formando profissionais que não 

respondem às necessidades atuais do país12. 

 

1.1.3 Formação pedagógica dos professores 

 
A formação pedagógica dos professores de IES tem sido o objetivo de vários 

estudiosos, tais como Costa e Cunha15–17. Pois, além das políticas públicas, há a 

responsabilidade das instituições em propor e manter de forma continuada a 

formação em questão, permitindo a adequação dos profissionais a uma nova 

perspectiva de trabalho em consonância a metodologia utilizada. 

Segundo Paulo Freire, ensinar exige comprometimento 2: 

Não posso escapar à apreciação dos alunos. E a maneira com que eles me 
percebem tem importância capital para o meu desempenho. Se a minha 
opção é democrática e progressista, não posso ter uma prática reacionária, 
autoritária, elitista. 
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Ainda segundo Freire, ensinar exige compreender que a Educação é uma 

forma de intervenção no mundo 2. 

O primeiro grande avanço na educação médica surgiu no século passado 

com o Relatório de Flexner, em 191018, que, após ter visitado 155 escolas médicas 

americanas, emitiu relatório, mencionando pontos críticos que poderiam ter 

implicações na formação do médico americano, mais tecnocrata, especialista, 

focado nas publicações e menos humanístico. 

A primeira expansão das escolas médicas no Brasil iniciou em 1968, porém 

foi a partir da publicação da Lei dos Mais Médicos que este número se tornou mais 

evidente11. 

Faz-se necessária a construção de uma base de conhecimentos sólida, 

oportunizando situações e experiências que possam levar este professor a facilitar o 

aprendizado de uma forma mais profissional e menos traumatizante, buscando 

construir um curso de excelente qualidade, com o objetivo de oferecer à sociedade 

profissionais bem preparados com uma formação generalista, humanista, crítica, 

reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de atenção à 

saúde, no âmbito individual e coletivo, com responsabilidade social e compromisso 

com a defesa da cidadania, da dignidade humana, da saúde integral do ser humano, 

para enfrentar os desafios que emergem do processo histórico-econômico e social, 

considerando sempre, na sua prática, a determinação social do processo saúde e 

doença8. 

A formação de um clínico-educador vem sendo desenvolvida por meio de 

vários programas de pós-graduação espalhados em alguns países do mundo. 

Os clínicos e educadores são reconhecidos como tendo interesse em ensinar, 

que vai além do mínimo necessário para efetivamente fornecer cuidados clínicos em 

um ambiente acadêmico19. 

Um clínico-educador ideal traz consigo algumas características marcantes, a 

saber: facilita a aprendizagem ativa, alavanca os princípios da aprendizagem de 

adultos, usa avaliações de necessidades para elaborar currículos, conduz discussões 

interativas de pequenos e grandes grupos, fornece feedback efetivo, possui ou 

experimenta experiências com pedagogia inovadora, identifica oportunidades para 

usar a tecnologia da educação, desenvolve avaliações adequadamente desafiadoras, 

investiga o desenvolvimento profissional contínuo como educador, participa em uma 

comunidade de educadores, contribui para a literatura de educação médica 
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aprendendo, facilitando sessões interativas de resolução de problemas em grandes 

grupos, fornecendo feedback efetivo, implementando estratégias de ensino 

inovadoras, empregando novas formas de tecnologia educacional e desenvolvendo 

avaliações desafiadoras ainda justas19. 

Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma preocupação de algumas 

sociedades de especialidades em auxiliar no desenvolvimento de médicos 

educadores, como ocorre com a American Thoracic Society (ATS), que formou um 

Grupo de Trabalho de Educação Médica, para auxiliar no desenvolvimento de 

carreira para aqueles que exploram um caminho de educador, para melhorar a 

programação de desenvolvimento de professores para aqueles que necessitam de 

treinamento adicional de professores e para encorajar e fomentar a investigação 

acadêmica na área de pesquisa de educação médica focada19. 

Diante do cenário mundial, torna-se evidente uma carência muito grande não 

somente de professores, mas de qualificação para atender aos novos cursos de 

Medicina. Inúmeros médicos são convidados a ingressar na carreira acadêmica, 

com uma formação questionável do ponto de vista da docência. 

Enfrentar esta situação é fundamental no momento em que a educação 

superior vem sofrendo uma série de críticas, responsabilizando o professor por 

inovar e transformar os processos de aprendizagem. 

Esta dissertação tem como objetivo analisar a transição de médico 

profissional a docente, relatando as possíveis dificuldades deste profissional, suas 

angústias e o desenvolvimento dos seus saberes. A investigação aqui apresentada 

se refere à prática docente em duas unidades curriculares diferentes, dentro da 

graduação de Medicina de um centro universitário do interior paulista, que utiliza 

diferentes formas de metodologias ativas no processo de ensino-aprendizagem. 

Dada a relevância deste assunto do ponto de vista acadêmico, bem como nos 

pontos de vista prático e social, faz-se necessário conhecer melhor esta transição.  

Desta forma, poderemos contribuir com a nossa IES, bem como com as 

demais instituições que possuem graduação em Medicina dentro das novas 

metodologias de ensino-aprendizagem. 

 

1.1.4 Complexidade em ser médico e docente na sua área de atuação 

 

Na área de atuação do profissional médico, espera-se que este seja um 
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profundo conhecedor das doenças de sua especialidade ou um generalista com 

amplo conhecimento. Entretanto, quando transpomos para a área da educação, 

deparamo-nos com a falta de qualificação pedagógica16. 

Sabemos que a força necessária para as mudanças no ensino médico está no 

docente, considerando os aspectos técnico-científico, assistencial e didático-

pedagógico. As Instituições de Ensino Superior9 devem investir na qualificação 

destes profissionais. Também, deve existir um compromisso dos formadores de 

educadores em ajudar futuros professores a internalizar20 em sua prática de ensino, 

a disposição e a habilidade de aprender a partir de suas experiências e a se 

tornarem  melhores ao longo da sua carreira acadêmica14. 

No currículo australiano, os médicos recém formados e médicos residentes, 

desenvolvem e conduzem sessão de ensino aos pares, em grupos menores e 

grupos maiores, incorporando tratamento clínico, avaliação e feedback. Eles incluem 

o ensino como uma competência fundamental para todos esses médicos chamados 

“juniors”, independentemente de sua escolha de especialidade, pois acreditam que 

alguns de seus médicos tornar-se-ão motivados a seguir carreira acadêmica21. 

No Brasil, os médicos com afinidade começam a ministrar aulas nos cursos 

de graduação, tornando-se docentes sem o devido preparo. Segundo Cunha17, “A 

ideia de quem sabe ensinar deu sustentação lógica do recrutamento dos docentes”. 

O profissional médico, assim que finaliza sua graduação, pode prestar 

concursos para realizar especialização, na modalidade lato sensu, em um período 

previamente estabelecido, durante o qual adquirirá e desenvolverá habilidades e 

competências dentro de uma área específica, também denominada residência 

médica, porém sem nenhum foco para a educação na sua essência22. A grande 

maioria dos profissionais médicos não cursou Mestrado e/ou Doutorado, sendo 

inserido no mercado de trabalho logo após a especialização, que pode durar de dois 

a cinco anos. Assim, este profissional entrará no mercado de trabalho muitas vezes 

depois de dez a onze anos de estudos, quatro ou cinco anos após ter concluído sua 

graduação, o que configura tempo extenso para sua alocação no mercado de 

trabalho, embora muitas vezes com melhor qualificação. 

Na momento da contratação dos médicos que atuarão como professores, 

opta-se, na maioria das vezes, por médicos que têm grande reconhecimento por 

suas habilidades e competências nas suas respectivas áreas de atuação9. Na 

UNIFEV procede-se da mesma forma, buscando profissionais comprometidos com a 
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saúde de seus pacientes, atualizados nas suas áreas de atuação ou especialidades, 

com reconhecimento na cidade e na região pelo trabalho assistencial desenvolvido 

ao longo de anos de exercício da sua profissão, estimulando-os a prestar concursos 

abertos para ingresso na IES. Ressalta-se que, na sua grande maioria, eles não 

apresentam formação acadêmica para a docência. 

É importante considerar que fomos formados por docentes que traziam como 

bagagem a concepção flexneriana de que o professor ficava restrito à transmissão 

de conteúdos científicos peculiares à sua área de atuação ou especialidade, sem 

razoáveis adequações e preparo para garantir um processo de ensino-

aprendizagem satisfatório, o que sabemos, não contempla as reais necessidades de 

preparo para atuação em todos os níveis de atenção à saúde10. 

É notória a diferença entre ser um profissional médico bem-sucedido e um 

docente, que deve ir além de saber preparar as aulas magistrais. O docente deve 

ser capaz de estimular o discente a buscar novos conhecimentos, identificar 

problemas, planejar, colaborar na elaboração e execução de projetos de acordo com 

as necessidades da comunidade e do curso, incluindo gestão na sua Instituição de 

Ensino Superior (IES)12. 

A busca por uma pós-graduação stricto sensu demanda maior tempo para o 

ingresso no mercado de trabalho, embora necessária para um bom aperfeiçoamento 

acadêmico. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

Analisar o processo de transição de profissional médico a docente em curso 

de graduação de Medicina. 

 

2.2 Objetivo Específico 

 

Analisar os sentimentos e percepções dos docentes a respeito da 

implantação do curso, utilizando metodologia ativa nas unidades curriculares de 

THAM e Módulo Tutorial. 
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3 CAMINHO METODOLÓGICO 

 

3.1 Local do estudo 

 
O presente estudo foi desenvolvido no campus centro do Centro Universitário 

de Votuporanga. 

 

3.2 Tipo de estudo 

 

Estudo exploratório-descritivo, com abordagem qualitativa, visto que esta 

metodologia se aplica a estudos de análise das percepções, segundo Minayo23. 

 

3.3 População do estudo 

 

Docentes médicos do curso de Medicina da UNIFEV, de duas unidades 

curriculares denominadas Módulo Tutorial e THAM, escolhidos aleatoriamente. 

Um docente do grupo focal de MT foi excluído por chegar após o início das 

atividades. 

Todos receberam explicações do projeto de pesquisa e tiveram o tempo de 

uma semana para responder ao convite. Posteriormente, foi feito ajuste de data e 

horário para os procedimentos de coleta de dados a partir dos grupos focais. 

 

3.4 Critérios de Inclusão e Exclusão 

 

A participação na pesquisa respeitou os critérios abaixo. 

 

3.4.1 Critério de Inclusão 

 

1- Ser docente médico do curso de graduação em Medicina da UNIFEV, 

pertencente a uma única disciplina (Treinamento de Habilidades e Atitudes 

Médicas ou Módulo Tutorial). 
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3.4.2 Critérios de Exclusão 

 
1- Ter que se ausentar do grupo focal após os trabalhos já terem sido iniciados; 

2- Não estar presente no horário pactuado para o início do grupo focal. 

 

3.5 Amostra de conveniência 

 

Participaram da pesquisa sete docentes de módulo tutorial e oito docentes de 

THAM, atendendo aos critérios previamente mencionados. 

 

3.6 Coleta de dados 

 

Os dados foram coletados a partir de dois grupos focais. Segundo Ashidamini,  

Saupe, os grupos focais têm sido largamente utilizados por vários profissionais de 

saúde no desenvolvimento de pesquisas em educação, educação em saúde e em 

saúde24. Ainda Segundo Borges, Santos, o grupo focal permite que os participantes 

dialoguem entre si, aprofundando o tema proposto, favorecendo o enriquecendo da 

análise25. 

O grupo focal é um instrumento que permite ao pesquisador ouvir vários 

sujeitos ao mesmo tempo em um grupo menor, observar as interações entre eles, os 

seus sentimentos, suas experiências a partir de um determinado tema25,26. A coleta 

de dados por meio de vários participantes reunidos permite o relato de angústias e 

percepções, bem como a troca de experiências dentro de um item a ser abordado27.  

Desta forma, o grupo focal é uma técnica que permite a exploração de um 

tema pouco conhecido ainda na literatura, ou um ponto específico a ser avaliado.  

O grupo focal permite, também, delinear futuras pesquisas a partir das 

hipóteses lançadas, propor ações e abrir possibilidades para melhor compreensão 

do tema, incluindo propostas de soluções. 

Sendo assim, a opção pelo grupo focal nos pareceu a melhor técnica para o 

desenvolvimento desta pesquisa, visto que tínhamos um grupo homogêneo, no 

aspecto de tempo de docência, com profissionais formados por metodologia 

tradicional, com tempo de profissão em média razoavelmente longo e que, na sua 

maioria, não tinham ciclo de convívio externo próximo28, assegurando um dos 

quesitos para a formação de um grupo focal. 
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Os dados foram coletados no Centro Universitário de Votuporanga, campus 

centro, em uma sala de tutoria, confortável, iluminação adequada, temperatura 

agradável, mesa ampla e cadeiras dispostas ao redor desta, permitindo que o 

moderador, o observador e os participantes da pesquisa tivessem boa visualização 

entre si. O ambiente era livre de barulho e de situações que permitissem a distração, 

dispunha de banheiro próximo para facilitar a mobilidade e o conforto dos 

participantes, porém, nenhum deles se ausentou. 

O horário e a data dos profissionais foram ajustados de forma que não 

tivessem prejuízos em suas atividades acadêmicas, bem como serviços externos à 

docência, assim como a moderadora. Foi oferecido aos participantes: água, suco, 

lanche e café, permitindo maior interação e descontração entre os mesmos. 

Em data programada, os docentes que aceitaram participar receberam o 

TCLE (Apêndice G) e após explicações, reafirmaram o desejo de participar. Cientes 

das suas responsabilidades, assinaram o mesmo, bem como o pesquisador. Todos 

receberam uma via. 

A pesquisa não gerou custos aos participantes e eles poderiam sair a 

qualquer momento se assim decidissem, sem prejuízos com relação a suas 

atividades profissionais na Instituição. Os custos da pesquisa foram pagos pelo 

pesquisador. 

Os grupos foram submetidos às mesmas perguntas norteadoras (apêndice A 

e B), sendo estas abertas, feitas por um único profissional não envolvido na 

pesquisa (moderador), com experiência em grupo focal e assistido por um 

observador (pesquisador). 

Caso fosse necessário estender o tempo, seria seguido o critério de 

agendamento de um segundo encontro, também com data previamente agendada 

para que não ocorressem prejuízos com a não participação de algum docente, o que 

não ocorreu. Os grupos focais foram realizados em momentos diferentes24 segundo 

Ashidamini, Saupe, final de um semestre e início do seguinte. 

Foram utilizados dois computadores e dois aparelhos de celular dispostos em 

diferentes pontos da mesa central para garantir gravação de todas as falas dos 

participantes de cada grupo focal, sendo posteriormente transcritas na íntegra. 

Para preservar suas identidades, foram colocadas sobre a mesa crachás com 

numeração de 1 a 8, escolhidas por eles aleatoriamente, tornando-se sua 

identificação a partir daquele instante. Este procedimento foi realizado para cada 



32 
 

grupo focal sistematicamente. As perguntas e o formato de apresentação, bem como 

as informações e as orientações foram as mesmas assegurando contextos 

semelhantes. 

O número de participantes baseou-se no número de ideal para um grupo focal 

conforme a literatura24, com 8 participantes em THAM e  7 em Módulo Tutorial, para 

que todos pudessem discutir suas idéias com profundidade no tema, bem como a 

duração de cada grupo focal, respectivamente 1 hora e 13 minutos para o primeiro e 

49 minutos para o segundo. 

A Moderadora se apresentou, informou como se procede a um grupo focal e 

explicou que tinha como responsabilidade viabilizar as discussões e a participação 

de todos para que aprofundassem o assunto abordado. Relatou que poderia 

interferir caso fosse necessário, visando garantir o propósito do trabalho. Não 

havendo a necessidade de intervenção por parte dela. A função do observador foi 

apenas de direcionar a fala de cada participante na sequência das suas solicitações, 

garantindo assim a possibilidade de que todos emitissem suas opiniões, importante 

para o enriquecimento das análises29. 

A finalização das discussões se deu por critérios de saturação de dados e não 

por achado amostral, sustentado por Minayo e Bardin 23,30 que, nos pressupostos 

qualitativos, diz que as respostas se tornam suficientes à medida que se observa 

uma reincidência das informações. Não houve limites ou restrições às respostas, 

que foram dadas espontaneamente. 

Os docentes foram submetidos as seguintes perguntas: 

1) Ser médico e ser professor de Medicina. O que difere? O que te falta? 

2) O que a docência tem mudado na sua prática como médico? O que, a partir 

da docência, você tem feito como médico agora? 

 

3.7 Procedimentos de análise de dados 

 

De acordo com Bardin, a análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de 

investigação, que, a partir de uma descrição objetiva sistemática e quantitativa do 

conteúdo, manifestado por meio das comunicações, tem a finalidade de interpretá-

las30. 

Após a realização dos grupos focais, seguiu-se a fase de escuta exaustiva 

dos grupos separadamente, na íntegra, acompanhada da transcrição das falas. 
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Nesta fase, observou-se mais detalhadamente a interação entre os grupos. Também 

foi possível concluir que a presença do pesquisador como observador e coordenador 

do curso não interferiu em ambos os grupos, pois todos falaram com tranquilidade e 

expuseram suas opiniões de forma clara e objetiva. Em consonância com a escuta, a 

transcrição foi lida inúmeras vezes31, permitindo ao pesquisador a apropriação do 

conteúdo exposto. 

Após a leitura flutuante dos registros, e mantido contato exaustivo com o 

material de cada grupo separadamente23, foram selecionadas em categorias as falas 

que expressassem de forma mais fidedigna a realidade abordada em cada grupo, 

pelos participantes de pesquisa. A seguir, o material foi organizado respeitando os 

princípios da exaustividade, representatividade, homogeneidade e pertinência ao 

tema30,32 em categorias e subcategorias. 

Para cada grupo focal, foi construído um núcleo orientador, baseado nas 

transcrições e, posteriormente, nas chamadas unidades de registro e categorias, em 

que foram agrupadas falas comuns, com as respectivas, “Unidades de Registro – 

UR” e “Categorias – C”. Também foram separadas por questões previamente 

estabelecidas. 

A Análise de Conteúdo foi do tipo temática e ocorreu após a construção das 

categorias, segundo Bardin30. 

 

3.8 Aspectos Regulatórios 

 

 Este estudo consiste na dissertação de mestrado profissional, aprovado com 

parecer número: 1.796.828, consubstanciado do CEP. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Após análise e escutas sucessivas dos grupos focais, três categorias 

emergiram dos grupos de THAM e módulo tutorial a serem apresentadas: 

- Distinção entre docência e prática médica 

- Impacto da docência na vida profissional 

- A potência da metodologia ativa 

 

Para fins didáticos, as categorias e subcategorias foram dispostas conforme 

apresentadas no quadro abaixo. 

 

Quadro 1 - Categorias e subcategorias dos grupos focais 

Categorias Subcategorias 

Distinção entre docência e prática médica 

Prática Profissional 

Tempo Docência 

Formação Profissional (Preparo) 

Potência das Metodologias Ativas como 

escolha Pedagógica 

Sentimentos despertados pelas 

Metodologias Ativas 

Impacto da Docência na Vida Profissional 

Trabalho em equipe 

Decisão Compartilhada 

Empatia 

Fonte: Elaborado pelo pesquisador 

 

4.1 Distinção entre docência e prática médica 

 

A tarefa de conciliar a vida acadêmica à vida profissional médica vem sendo 

relatada há anos como difícil para ambos os sexos. 

O profissional médico em sua formação, apresenta anos de graduação, de 

aprendizado, aquisição de conhecimentos, desenvolvimento de habilidades e 

competências para o exercício de sua profissão. Este profissional após a graduação, 
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pode tornar-se um generalista ou prosseguir na formação profissional através da 

especialização (pós-graduação lato sensu). Sua inserção no mercado de trabalho 

ocorre, portanto, tardiamente quando comparada a outras profissões, entretanto 

permite a este profissional adquirir maior segurança, competências na área 

escolhida, e aperfeiçoamento ao longo dos anos. 

A docência é um processo de formação complexa, melhor estabelecida no 

ensino médio, entretanto, em instância universitária, em especial no curso de 

Medicina, ainda requer muita pesquisa28. 

Segundo Huberman33, sua pesquisa no ensino médio permitiu identificar fases 

dos professores e suas respectivas características, e desta forma forneceu subsídios 

para implementação de  mudanças. Quando abordada a docência em nível superior, 

a complexidade torna-se evidente, apresentando dados de literatura escassos e falta 

de profissionalização para exercer atividades docente em cursos superiores, pois, o 

exercício desta profissão não exige necessariamente formação apropriada, refletindo 

também em outros cursos. Vários trabalhos relatam carências nesta àrea 

educacional, constituindo em estímulo para o desenvolvimento de novas pesquisas. 

Entendendo docência de forma ampla, ela deixa de ser trabalho para ser 

missão formativa. As pesquisas tiveram grande avanço no Brasil a partir da década 

de 90, quando foi sancionada pelo Presidente da República a Lei 9.394, conhecida 

como Lei das Diretrizes e Bases da Educação (LDB)5, marcada por inúmeras 

normatizações entre Municípios, Estado, União e as Universidades, Centros 

Universitários e Faculdades. 

Com a LDB, ficou como responsabilidade da União a coordenação da política 

nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas exercendo função 

normativa, redistributiva em relação às demais instâncias educacionais. Também 

sobre a responsabilidade da União de elaborar o Plano Nacional de Educação, em 

colaboração com os Estados, Municípios e Governo Federal. 

Mostrou a necessidade, por parte do governo federal, de se instituir diretrizes e 

participar da elaboração de propostas pedagógicas dos estabelecimentos de ensino, 

um grande avanço na educação nacional. A preocupação ganhou novas proporções 

com o relatório da CINAEM e a necessidade da abordagem deste assunto torna-se 

cada vez mais evidente. 

Autores comentam que a docência em Medicina não tem sido descrita como 

profissão e sim como atividade secundária à atividade profissional médica15. Por se 
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repetir em várias unidades de registro, a primeira categorização foi denominada 

distinção entre docência e prática médica, como veremos a seguir a partir das 

perguntas: 

Ser médico e ser professor de Medicina. O que difere? O que te falta? 

 

*P.5.T“[...] Eu acho que eles são diferentes são profissões completamente diferentes que 

você tem que exercer [...] 

 
†P.4.MT”[…] o problema porque a formação foi para uma delas, a formação foi para ser 

médico, a formação nossa enquanto professor de Medicina não foi para ser professor. 

 

A compreensão de que as duas ocupações são totalmente distintas ficou 

evidente nas duas unidades curriculares, como mencionados no recorte dos 

participantes 5 de THAM e 4 de MT. Eles relatam que são profissões distintas que 

têm que ser exercida e não tiveram formação para serem docentes em Medicina. 

 

 P.8.T”[...] não se tinha uma perspectiva talvez de virar aqui um centro universitário para 

Medicina, e muitos de nós construímos a nossa vida como profissionais médicos[...] 

 

Neste recorte do participante 8 de THAM, é possível observar a construção de 

sua carreira como profissional médico, pois não havia perspectivas de se instalar um 

curso de Medicina na cidade, evidenciando também que a formação docente até 

então não era vislumbrada como uma oportunidade profissional ou até mesmo 

inexistente. 

 Dentro da categoria Distinção entre docência e prática médica, emergiram 

três subcategorias: 

-  Prática profissional 

-  Preparo na formação profissional 

-  Tempo 

 

4.1.1 Prática Profissional 

 

Dentro desta subcategoria, serão abordados aspectos relevantes das práticas 

profissionais como médicos e como docentes relatados nos grupos focais. 

A maioria dos docentes sente-se confortável na sua área de atuação, como 

                                                             
* P.5.T – Participante 5 de THAM (Treinamento de Habilidades e Atitudes Médicas) 
† P.4.MT – Participante 4 de MT (Módulo Tutorial) 
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médicos, porém, encontram-se despreparados para a docência. 

O aluno de Medicina, busca na sua formação, o desenvolvimento de 

habilidades, atitudes e aquisição de conhecimentos necessários para o seu 

desenvolvimento como futuro profissional. A graduação compreende seis anos em 

regime integral, sendo que os dois últimos anos correspondem ao estágio curricular 

obrigatório em regime de internato, nas quais os estudantes desenvolvem atividades 

envolvendo simulação realística, atendimentos nas unidades de saúde da família, 

ambulatórios de especialidades, saúde mental e coletiva, atividades hospitalares, 

unidades de pronto atendimentos, nas sete grandes áreas, incluindo: clínica médica, 

clínica cirúrgica, pediatria, ginecologia e obstetrícia, saúde mental e saúde coletiva. 

Importante relatar que urgência e emergência encontra-se presente nestas diversas 

áreas. 

Com o término do curso, o profissional pode buscar aperfeiçoamento nestas 

áreas por meio de especializações, estágios formais ou informais, para o 

desenvolvimento e aprimoramento de suas competências adquiridas na graduação. 

Dessa forma, são em média dez anos de estudos, sendo quatro de atividade 

profissional. 

Somados, os anos de experiências subsequentes conferem a este profissional 

possibilidades de aperfeiçoamento nas investigações diagnósticas, no raciocínio 

clínico e nas condutas a serem adotadas diante de determinadas doenças com maior 

segurança no seu campo de atuação. 

O período de graduação e de especialização ocorrem normalmente na fase 

adulta, quando, segundo Isaia, uma série de acontecimentos estão entrelaçados, tais 

como: saída de casa, casamento, filhos, ascensão profissional, momento em que 

surgem desafios, crises, transtornos. Esses acontecimentos são relatados pelos 

autores Ijzendoorn, Goossens e Veer34 mencionando Riegel35, que relata que tudo 

está mudando continuadamente, e nem sempre em perfeita harmonia na 

contextualização da vida adulta, levando à conclusão de que os adultos estão em 

constante transformação e, diferente dos autores, o meio e os desastres naturais 

podem transformar uma pessoa. Isso nos remete a que esta fase permite mudanças 

e transformações, possibilitando crescimento individual e coletivo. 

Segundo Levinson36, o ciclo de vida da adultez, por ele mencionado, divide-se 

em faixas etárias, sendo que a adultez média compreende de 40 a 65 anos de idade. 

Esta geração possui um papel dominante que, segundo o autor, contribui muito para 
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a formação dos adultos mais jovens, que futuramente ocuparão seus cargos e 

gerências quando estiverem justamente nesta faixa etária em que estes profissionais 

se encontram. Momento este que, para os médicos, constitui-se em buscar orientar e 

também assumir posicionamentos perante a sociedade uma vez que possuem 

práticas bem estabelecidas, estão sujeitos a transformações e crescimento, com 

possibilidades de assumirem posições relevantes de gestão e com condições para 

compartilharem experiências e competências desenvolvidas ao longo destes anos. 

As descrições abaixo reforçam a formação médica para exercício da profissão, 

excluindo, por vezes, a possibilidade de atuação na docência. 

 

P.8.T”[…] não se tinha uma perspectiva talvez de virar aqui um centro universitário para 

Medicina, e muitos de nós construímos a nossa vida como profissionais médicos[...]”. 

 

P.7.MT”[…] como médico eu consigo transmitir aquilo que eu sei, mas como professor não[...]”. 

 

Na fala do participante 8 de THAM, afirma toda a trajetória voltada para a 

atividade profissional, pois não imaginava a possibilidade de se ter um curso de 

Medicina na sua cidade, bem como a fala do participante 7 de MT que relata, como 

médico na sua área de atuação, conseguir transmitir conhecimentos, mas como 

professor nota-se um hiato.   

Esses docentes possuem um grande conhecimento de suas áreas de atuação, 

todos com uma ou mais especializações, porém, de acordo com diversos autores, 

dentre eles Stone et al37, a excelência como clínico se faz necessária para a busca 

da excelência no ensino. Em atividade com professores e residentes, ambos 

relataram que o benefício do ensino inclui crescimento profissional e conhecimento 

clínico aumentado. É possível que desses residentes possam emergir profissionais 

com foco na educação, participando ativamente deste processo. 

Frequentemente, estes profissionais possuem grande respeito na comunidade, 

dentro das suas respectivas áreas, fato que foi muito importante para o curso, 

vislumbrando credibilidade junto à comunidade, que é imprescindível. Entretanto, 

entende-se que ser profundo conhecedor do assunto a ser ensinado não assegura e 

não confere necessariamente competência didática16 ou até mesmo, a formação 

docente. 

Enquanto profissionais médicos, os participantes apresentam tempo de 
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experiência consideráveis, possibilitando em ambos os grupos conforme dados da 

literatura, melhores resultados no desenvolvimento de suas competências. Conforme 

registros abaixo em ambos os grupos. 

 

P.7.T”[...]ser médico é ser profissional, ser competente e ter expertise na área[...] 

[ ... ]é muito diferente ser docente e ser médico. 

P.1.T”Eu acho que a minha experiência como médico para o aluno será muito importante[...]”. 

 

  Quando estes profissionais são inseridos na docência, percebe-se sua 

fragilidade, presente nos diversos recortes nas duas unidades curriculares. 

 

P.7.T”E quando fui convidada para iniciar ser professor e ser docente, eu acho que eu fui um 

tanto quanto ingênua, porque eu acreditei que a minha expertise de ser médica era suficiente 

para você instigar conhecimento nos alunos e descobri que é totalmente diferente”. 

 

P.5.T”[…] e eu acho que como médica eu já tenho mais tempo e lido mais com a situação, 

mas como docente eu estou ainda engatinhando”. 

 

  A abordagem da inexperiência docente traduziu uma dificuldade considerável 

na instituição pesquisada. Situação que pode estar sendo vivenciada por outras IES, 

com a abertura de novos cursos de Medicina pelo Programa Mais Médicos11. 

  A experiência docente se constrói ao longo de anos. Para se fazer menção a 

esta trajetória, entender-se-á como carreira pedagógica o que define Huberman e et 

al33, que descrevem o percurso dos professores não universitários na carreira 

docente. Os dados aqui utilizados, são extrapolados do estudo com professores do 

Ensino Médio, porém, o autor entende que pode ser reprodutível para o Superior30.  

Segundo o modelo Hubermaniano, a primeira fase integra do primeiro ao 

terceiro ano de docência e representa o choque real de estar em uma sala de aula. 

Existe uma mistura de alegria, orgulho e angústias. A idéia inicial através do 

entusiasmo de estar exercendo a profissão é bem evidenciada nas falas dos 

participantes. Os dois grupos possuem tempo inferior a 3 anos de docência, 

conforme mencionados aqui, com predomínio de docentes com maior tempo de 

experiência no grupo de Módulo Tutorial, com média de 2,67 anos de exercício na 

IES, quando comparado ao de THAM, com média de 2,13 anos. 

Como observado no recorte do participante 1 de THAM, é possível verificar: 

 

 P.1.T”[...]quando eu aceitei o fato de ser professor docente da faculdade, primeira coisa foi 
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aquele orgulho que a gente trouxe desde o início lá atrás quando a gente lutou para chegar e 

eu falei: Nossa! Tenho prazer em participar e quero fazer. Mas não é fácil não. Eu ainda acho 

um “ baque” ainda tem, eu coloco umas coisas de dúvida se estou no caminho certo[...]”. 

 

A segunda fase, corresponde ao período do quarto ao sexto ano de docência. 

É caracterizada pelo sentimento de competência pedagógica, que aparece quando o 

docente não se preocupa mais tanto consigo e sim com os objetivos pedagógicos, 

sentindo-se mais tranquilo para enfrentar problemas de maior complexidade ou 

inesperados. Existe uma consolidação de um repertório pedagógico, que lhe confere 

crescente confiança28. 

 Embora tenha na amostragem pesquisada apenas um profissional com tempo 

de docência de 4 a 6 anos, podemos inferir que o mestrado tem contribuido para o 

processo de formação docente. Observou-se em algumas falas, importante 

amadurecimento, fundamentalmente nos casos em que há pouco tempo de exercício 

na docência, buscando complementação em sua formação, como visto no recorte do 

participante 5 de THAM. 

 

P.5.T”[…]mas para mim especificamente o mestrado como a número 2 falou, foi um divisor de 

águas e eu vejo a minha evolução que antes eu estava engatinhando, foi uma evolução muito 

mais rápida tanto de entendimento da metodologia que eu não tinha muita noção[...]”. 

 

É possível observar também que o Mestrado em Educação em Saúde 

possibilitou a estes profissionais além da formação em docência, o conhecimento 

sobre metodologias ativas de ensino aprendizagem.   

 

4.1.2 Tempo Docência 

 

Segundo o dicionário Aurélio da língua portuguesa, define-se tempo como 

série ininterrupta e eterna de instantes, medida arbitrária da duração das coisas, 

época determinada. Um período sem interrupções nas quais os acontecimentos 

ocorrem, e que pode ser mensurado de várias formas. 38 

O contexto do trabalhador docente à  luz das reformas deve experimentar 

transformações profundas 39. Dentro de uma nova perspectiva de ensino, demanda 

um tempo maior do profissional fora da escola, podendo trazer a este docente a 

sensação de fracasso e cansaço. Remete-se à preocupação das condições nas 

quais estão expostos e de que forma pode influenciar neste processo. 
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Alguns fatores são essenciais à profissionalização docente, como parte 

importante desta reforma, dentre eles condições de trabalho, organização do tempo e 

espaço de atuação da docência.   

Os professores, no contexto da atividade profissional experimentam e 

constroem os significados do tempo docente de forma diferente. Dessa maneira, o 

modo como eles o usam é um dos indicadores da qualidade do trabalho 

profissional.  Quando falamos do tempo docente, falamos de uma categoria que se 

pluraliza (e dissemina) em vários tempos: tempo relacionado com a educação, 

tempo de ensino (sala de aula), tempo de planejamento, tempo de avaliação e de 

revisão de trabalhos, assim como o tempo, dentre outros, fora da escola que exige o 

trabalho do professor 39. 

Portanto, fica mais compreensível a problemática que envolve tempo na 

abordagem em âmbito educacional. Com suas diversidades, devem ser 

protagonistas do profissionalismo docente, na medida em que seja reconhecido 

como condição necessária para atender às exigências de uma nova identidade 

profissional. 

Os participantes da pesquisa apresentavam as seguintes características: No 

grupo de THAM, os docentes apresentavam idade média de 52 anos, com tempo de 

prática profissional de 28 anos e tempo na docência de 2,13 anos. Já o grupo de 

módulo tutorial possuía idade média dos participantes de 45,6 anos, com tempo de 

prática profissional de 19 anos e tempo na docência de 2,67 anos, caracterizando 

docentes com maior tempo de atividade profissional, porém com pouco tempo de 

experiência em educação. 

  A seguir será abordada a subcategoria tempo, como parte do processo de 

profissionalização e com a devida importância mencionada pelos participantes da 

pesquisa, explorando tempo profissional, falta de tempo para melhorar seu 

desempenho e tempo docência. 

Já mencionado, o tempo profissional mensurado em anos, apresentado pelos 

docentes médicos do curso de Medicina da UNIFEV, conferiu a eles, uma grande 

experiência e uma expertise na sua especialidade, fazendo com que as atividades 

por eles desempenhadas pudessem ser efetuadas com maior propriedade e 

segurança, viabilizadas ao longo dos vários anos. Entretanto, o tempo de prática 

acadêmica reduzido, contribuiu para que emergissem dificuldades abordadas a 

seguir. Neste aspecto, entrelaça com a avaliação da prática profissional, abordada na 
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subcategoria anterior e trazido em vários recortes, como observado nos participantes 

7 e 8 de THAM. 

 

P.7.T”Então existe uma diferença enorme de vinte meses para trezentos meses de ser 

docente profissional e já com pouquíssimo tempo de docência[...]”. 

 

P.8.T”[…]a questão do ser médico nós tivemos uma preparação ao longo de muitos anos 

para sermos médicos e estamos vivenciando uma situação mais recente e nova na questão 

educacional e que vai exigir de nós[…]”.  

 

Como o tempo de docência dos nossos professores em média foi de 2,13 

anos para THAM e 2,67 anos para Módulo Tutorial, e por entendimento de pouco 

tempo na docência, com necessidade de melhorar o conteúdo pedagógico dos 

docentes, vários ciclos de capacitações foram oferecidos, conforme as prioridades 

identificadas pelo NDE. 

O planejamento e a execução de atividades educativas são de 

responsabilidade do NDE, como também um olhar continuado para o grupo de 

professores que atua dentro das novas metodologias de ensino aprendizagem 40. 

Portanto, a capacitação formal e contínua torna-se fundamental. 

A capacitação formal do docente é imperiosa para o sucesso. Pressupõe-se  

que as escolas autorizadas dentro das metodologias ativas tenham tido esforços 

para a profissionalização do seu corpo docente; entretanto este aperfeiçoamento 

das funções educacionais esbarram muitas vezes na falta de tempo pelo profissional 

40. Fato este também encontrado nos registros dos participantes. 

 

P.7.T “O que me falta, aí eu concordo com o número 2 é tempo, porque para ser docente 

você precisa de tempo, não é estar presente ali, três, quatro horas da semana. Você tem que 

ter tempo para desenvolver o conteúdo, você tem que ter um tempo para desenvolver a 

metodologia né para aplicar a metodologia e um tempo para avaliar”. 

 

 

Neste registro, observa-se a consciência do profissional que para ser docente 

necessita-se de tempo. 

Em estudo recente avaliando perfis de professores em IES com currículo 

centrado no aluno, em duas universidades da Holanda, mostrou que as estratégias 

de ensino mudam rapidamente. Entretanto, as concepções dos professores não 

ocorrem na mesma velocidade e, como resultado, demonstrou que os professores 

que tinham menos tempo para a educação eram justamente aqueles com 
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concepções mais de transmissores e organizadores e não com características de 

facilitadores41. 

Sendo assim, a necessidade de tempo para se dedicar ao processo 

educacional se faz necessário, corroborando com o registro do participante 7 de 

THAM e 5 de módulo tutorial. 

 

P.7.T [...]”você tem que ter tempo para desenvolver o conteúdo, você tem que ter um tempo 

para desenvolver a metodologia, né para aplicar a metodologia e um tempo para avaliar”. 

 

P.5.MT[...]”é assim o nosso tempo de adquirir o conhecimento e como adquirir o 

conhecimento ele já vem com uma carga de tempo muito maior, agora a parte 

pedagógica...ela, ela ainda é menor[...]”. 

 

Com as mudanças no currículo médico, atendendo as DCNs, as metodologias 

ativas exigem do profissional maior tempo de dedicação, não somente para sua 

profissionalização, mas também forçando a usar parte do tempo de sua atividade 

profissional como médico para se dedicar à docência. Vários artigos mencionam 

cansaço, sensação de fracasso profissional e até resistência docente, inclusive ao 

método 39,40.  

Associada a este fato, a pouca valorização dada à formação pedagógica do 

professor universitário pode ser atribuída ao desmerecimento das atividades de 

ensino nas IES, nas quais os estímulos para a atuação e os critérios de progressão 

na carreira têm-se fundamentado mais na produção científica que no exercício da 

docência16. O próprio plano de carreira muitas vezes baseia-se na produção 

científica e não na prática docente, competindo entre si, pois pesquisar também 

exige muito tempo. Os critérios de avaliação do Ministério da Educação reforçam 

este item.  

 Como forma de abordar a profissionalização docente e aumentar o tempo de 

dedicação ao ensino, a UNIFEV possui em regime de trabalho, em sua maioria, com 

tempos parcial ou integral, permitindo condições para desenvolvimento de outras 

atividades docentes que não em sala de aula.  

Mas, um fator limitante importante é o fato de que para alguns docentes 

médicos a docência é uma atividade secundária e, portanto, passa a não ser 

prioridade nas suas ações16.  

 

P.6.T”Na docência, eu acho que você precisa de tempo, de dedicação e é uma coisa que eu 

não tenho porque eu estou no início da minha vida profissional e de docência[...]”. 
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P.1.MT”[...] eu também acho que, nossa parece que falta tanta coisa, mas é o que o número 

quatro falou, acho que o tempo[...]”. 

 

Nota-se anteriormente, conforme a literatura, que o fator disponibilidade de 

tempo pode ser determinante para cumular as profissões de médico e exercício da 

docência em Medicina. Por outro lado, pode-se inferir que a falta de tempo pode ser 

associada à ausência de internalização ou identidade profissional docente, devido 

ao ingresso recente na carreira. 

 

4.1.3 Formação Profissional (Preparo) 

 

A formação docente e a prática no ensino são tarefas árduas. Há poucos 

estudos sistemáticos comparando o impacto de diferentes estratégias de formação e 

os efeitos dessas estratégias na prática de futuros professores42. Embora as 

pesquisas tenham o potencial para ajudar a administrar e reduzir mais eficazmente a 

complexidade do tema e a incerteza do magistério, ela nunca será capaz de anulá-lo. 

Há uma necessidade clara de se entender como o conhecimento e a prática 

dos professores são moldados por sua formação, inclusive depois de terem 

concluídos seus cursos. A falta de estudos longitudinais que avaliam a formação dos 

professores a longo prazo se faz necessário. Outro aspecto não abordado nas 

pesquisas é a aprendizagem pelo aluno; entretanto, não é objeto de estudo do 

presente trabalho. 

   Devido à complexidade da formação docente e suas ligações com vários 

aspectos da qualidade de ensino e da aprendizagem do aluno, nenhuma abordagem 

metodológica ou teórica isolada será capaz de fornecer todos os dados necessários 

para compreender a formação docente43. 

A necessidade de abordagem mais detalhada se faz necessário. No Brasil, 

algumas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento educacional. 

Com a Lei das Diretrizes e Bases da Educação5, publicada em 1999, inicia-se 

um grande movimento para qualificação da docência no Brasil, seguindo as 

orientações internacionais e reafirmado com o relatório da CINAEM, mostrando a 

necessidade de reforma curricular do curso de Medicina, da formação discente e 

docente 44. 

Os docentes são partes integrantes desta reforma e as IES por sua vez 
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transfere parte da responsabilidade aos profissionais, gerando angústias e 

ansiedades28. 

No âmbito de avaliação, o Ministério da Educação desenvolveu métodos de 

avaliar as IES por intermédio da avaliação dos alunos com a prova do ENADE, 

atuando fortemente nos programas de credenciamento e recredenciamento dessas 

instituições, buscando qualificação das mesmas. Posteriomente, instituiu a prova da 

ANASEM, para os alunos do 2o, 4o, e 6o anos do curso, permitindo a identificação por 

parte das IES de possíveis falhas no processo de formação e correção de rota. Ao 

discente, possibilita identificar possíveis deficiências na aprendizagem, permitindo 

reavaliações e ajustes em tempo hábil. 

Para Tardif et al, os saberes do profissional docente que servem de base para 

o ensino provêm de diferentes fontes, tais como: a formação inicial e continuada de 

professores, do currículo e do espaço do conhecimento das disciplinas a serem 

ensinadas, da experiência na profissão, da cultura pessoal profissional, da 

aprendizagem com os pares, entre outras43. Neste processo de ensinar e de 

aprender, traz a responsabilidade para o professor como papel fundamental, visto 

que mobiliza e produz saberes durante o exercício de sua profissão.  

As IES que iniciaram suas atividades, com a implantação de metodologias 

inovadoras, têm um desafio importante que consiste na capacitação docente para as 

diversas funções demandadas pelo novo currículo desenvolvido. 

Como parte da formação destes profissionais, foram implementados nos 

cursos de pós graduação, uma possibilidade de auxiliar na formação docente do 

profissional pesquisador, com o objetivo de formar um professorado competente para 

atender à expansão do ensino superior, assegurando, ao mesmo tempo, a elevação 

dos níveis de qualidade45. 

A pós-graduação tem sido uma ferramenta importante de preparo para a 

formação docente. Quando aplicada à educação, torna-se interessante na construção 

e aplicação no campo da Pedagogia.  

Ainda, segundo Zabalza, “não se pode supor que um jovem que ingressa 

como professor na universidade esteja preparado, mesmo que seja doutor e 

competente em pesquisa para enfrentar a docência” 46. Esta por sua vez é algo mais 

amplo no âmbito educacional e complementa explicando que o trabalho docente 

envolve vários tipos de conhecimentos e competências que necessitam de uma 
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preparação específica, que serão desenvolvidas ao longo dos anos. 

Sendo assim, é passível de compreensão que este processo de formação 

necessite de várias ações em conjunto. 

Não menos importante, as capacitações também são instrumentos valiosos 

para a formação e lapidação destes profissionais, principalmente no aspecto das 

novas metodologias de ensino, como parte da reforma curricular no ensino médico, 

que tanto necessita ser trabalhado. 

Na UNIFEV, como na maioria das escolas médicas, os profissionais médicos 

foram convidados a prestar o concurso para ingressar na carreira acadêmica. A 

maioria atuava como generalista ou especialista, respeitados na comunidade, porém 

com pouca ou nenhuma experiência acadêmica. Alguns atuaram ou atuam como 

preceptores de residência médica desenvolvida em Votuporanga, ou em outros 

serviços de saúde fora do município. Embora tenham experiência profissional, isto 

não garante condições pedagógicas suficientes para um bom desempenho 

docente10. O preparo na área pedagógica é fundamental por se tratar de profissões 

distintas. 

  Pode-se observar claramente neste registro do participante 4 de THAM, pela 

forma como foram selecionados para o ingresso na faculdade e o desconhecimento 

da metodologia na qual estavam sendo inseridos. 

 

P.4.T “Então que se nós estamos aqui e fomos os escolhidos não é à toa e foi baseado nesse 

desenvolvimento do nosso trabalho na cidade que nos trouxe para dentro da faculdade para 

poder passar para esses alunos”. 

 

Os participantes da pesquisa foram formados através de metodologia 

tradicional e, portanto, desconheciam ou tinham um conhecimento restrito sobre 

novas metodologias de ensino. 

No processo de formação docente da UNIFEV para o curso de Medicina, 

foram adotadas várias estratégias para os primeiros quatro anos da graduação e 

posteriormente com ênfase no internato. 

Orientados por um consultor contratado, com apoio do NDE, da coordenação 

e da mantenedora, foram implementadas uma série de atividades com objetivo de 

contribuir para o desenvolvimento docente dos profissionais médicos, recém-

admitidos. 

As capacitações foram a forma mais adequada de trazer aos profissionais, o 
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contato com metodologias inovadoras, até então desconhecidas por vários. Iniciadas 

em 2012, abordando noções gerais de metodologias ativas, envolvendo vários 

pontos relevantes tais como: o professor é um orientador, um facilitador dentro do 

processo; a busca pelo conhecimento torna-se via de mão dupla e não mais temos o 

docente como autor principal; agora quer-se que se aprenda a fazer fazendo; que a 

estrutura fornecida pela IES contemple não apenas salas de aula e laboratórios, mas 

salas menores, com número reduzido de alunos e a presença de tutores para 

trabalharem juntos na construção do conhecimento12; laboratórios básicos e 

implantação de um moderno laboratório de simulação realística para treinamento de 

habilidades e atitudes; sala de espelho para atendimento de pacientes (atores), 

supervisionados por um tutor ou facilitador; entendimento do processo de avaliação, 

não apenas cognitiva, mas também formativa dos discentes e o conceito de 

feedback47 como ferramenta importante de ensino no processo de avaliação 

conforme descritos por Porter, Youngs e Odden e citados por Zeichner42.  

Com tamanha magnitude de dados, fica muito claro para os profissionais a 

questão da falta de preparo, mencionado em várias falas, como no registro do 

participante 7, 5 e 4 de Módulo Tutorial.  

 

P.7.MT”[… ]eu acho que o que me falta muito é o embasamento pedagógico, é como 

estimular a ter interesse pelo conteúdo em si, como estimular esse aluno a buscar uma fonte 

diferente, uma fonte nova e como fazer com que eles aproveitem os momentos que eles têm 

pra discutir isso[...]”. 

 

P.4.MT”[…]”você acha que domina uma coisa e você percebe que você não tem domínio 

algum sobre essa questão pedagógica […]”. 

 

O fato de não deixar de ser o professor que transmite as informações, 

demostra estar bem internalizado no ensino tradicional, no qual foram formados; e 

livrar-se destes conceitos não tem sido uma tarefa fácil, como visto no recorte do 

participante 3 de Módulo Tutorial e 4 de THAM, respectivamente. 

 

 P.3.T”[.…] ser médico, a gente consegue assumir uma posição de ator principal.. Então ser 

médico para mim em comparação com ser professora a principal diferença é essa. 

 

 P.4.T”[...] sendo docente, não sei se posso falar que sou docente, mas tento passar algumas 

coisas para os alunos. 

 

As capacitações na UNIFEV iniciaram com abordagem em aprendizado 
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baseado em problemas (PBL), linha de desenvolvimento do Módulo Tutorial, 

totalmente diferente da tradicional forma de ensinar e distante da formação inicial 

destes docentes. Para tanto, foi fundamental capacitá-los nesta forma inovadora de 

ensino aprendizagem. 

 Inúmeras capacitações foram realizadas ao longo dos últimos anos, algumas 

específicas para Módulo Tutorial e outras gerais como mencionadas anteriormente, 

sem abordagem específica para THAM, mas contemplada no aspecto geral como 

parte do desenvolvimento das metodologias inovadoras. A dificuldade deste 

reconhecimento e real compreensão da metodologia foi expressado em diversos 

recortes das falas do grupo de THAM. 

 

P.2.T”[…]todos os treinamentos foram para grupos de sessões tutoriais nunca recebi 

treinamento padrão”. 

 
P.5.T”[...]eu concordo com a número 2 e a número 3 sobre as capacitações que são mais 

voltadas realmente para sessão tutorial e agora para avaliação [...]” 

 

Como parte da formação pedagógica, a IES possui programa de auxílio 

através do PIQCD, estimulando os docentes a buscarem programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu, com parcialização de bolsas. Em conformidade com a 

literatura, e por orientação do consultor, foram estimulados a desenvolver projetos 

na área de Educação em Saúde, permitindo aos pós-graduandos que se 

familiarizassem com os aspectos pedagógicos de forma mais detalhada.  

Atualmente, o curso de Medicina possui dezenove docentes médicos no 

mestrado profissional em Educação em Saúde, desenvolvidos na FCMS da PUC- 

SP, campus Sorocaba. 

 

P.2.T”Aí até que eu fui fazer o mestrado, o mestrado aconteceu[...]o mestrado ampliou a 

visão como eu daria a metodologia ativa[...]”. 

 

A formação em cursos de mestrado e doutorado é um importante dispositivo, 

mas para se ressignificarem, precisam contar com o tempo, a reflexão, o afeto, o 

contexto histórico e a produção dos sentidos. Não se trata de uma ação neutra, mas 

fortemente implicada com o vivido e com os compromissos assumidos 48. Essa 

profunda interiorização se faz necessária para o real entendimento da essência da 

formação docente. 

O mestrado viabilizou aos profissionais a oportunidade de construção 
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progressiva do conhecimento em educação e aprofundamento na metodologia 

aplicada ao curso, permitindo aos mesmos maior compreensão e entendimento de 

suas necessidades, observado em ambos os grupos focais, nos recortes dos 

participantes 4 de Módulo Tutorial e 5 de THAM. 

 

P.4.MT”E aí houve fases de aprendizado, de busca de conhecimento pra buscar capacitação 

pra conseguir o que eu precisava pra exercer essa docência, e aí levou a fazer o mestrado 

específico da área de educação que ajudou muito na atividade da docência que pra mim foi 

um divisor de águas entre o antes e o depois disso[...]”. 

 

P.5.T”O mestrado foi crucial, por que se eu tivesse sido colocada na simulação no início da 

docência, eu não ia saber o que fazer, o que fazer com aquele ensino novo[...]”. 

 

  

  Nota-se a necessidade por parte dos profissioniais docentes em permitirem-se 

experimentar em sua atuação algo inovador, que venha atender as necessidades de 

uma sociedade que clama por mudanças. Algo que realmente contribua para a 

evolução no processo pedagógico sofrível no qual o país está inserido.  

 

P.8.T”Então eu vejo que é uma experiência nova, é instigante, ela é desafiadora para todos 

nós[…]”. 

 

P.2.T”[...] mas eu acho que o mestrado me ajudou, me ajudou mas ainda estou caminhando 
mas ainda tenho muita coisa para aprender. 
 

A percepção da necessidade de algo novo por parte de alguns profissionais é 

fascinante, pois evidencia a possibilidade de mudança esperada em sua atuação, 

possibilitando consequentemente elevação do padrão de ensino médico no país. 

  A necessidade de estudo contínuo ficou evidente em vários recortes e embora 

fosse uma atitude fundamental para o exercício profissional, a docência facilitou e 

trouxe a tona possíveis fragilidades de alguns. 

 

P.6.T[…]” você acaba tendo obrigatoriamente que se dedicar, obrigatoriamente você volta a 
estudar, obrigatoriamente você passa a se aprofundar em temas que antes você 
desconsiderava pela prática mesmo”. 

 

  Fato importante se dá também, quando o docente entende a necessidade de 

estudo contínuo e aprendizagem coletiva, como observado na fala do participante 4 

de THAM. 

 

 P.4.T[...] quando ele me pergunta eu falo: Não sei, vamos estudar juntos? Não é a minha 
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área e eu não sei, e ele me estimula a estudar e isso para mim é bacana, eu estou no lucro 
[...]. 

 
 

  Dentro da formação docente, foram destacadas ainda por parte de alguns, as 

dificuldades enfrentadas com o manejo das tecnologias de informação e 

comunicação e seu uso como método de ensino aprendizagem. O uso das 

tecnologias de informação como auxílio neste processo, dentro da formação 

discente tem sido estudada com resultados eficazes 49. Na educação médica, 

também tem sido importante para preparar os futuros médicos a lidar com um perfil 

de paciente diferente, que busca informações na internet, além de expandir 

possibilidades no conhecimento de gestão em saúde 49. 

  Diante de uma geração de jovens que transitam muito bem no cenário 

tecnológico, o acompanhamento dos mesmos pode ser impactante para alguns 

docentes, como observado na fala do participante 8 de THAM. 

 

P.8.T[...] esses meninos dominam muito a tecnologia e isso é um impacto muito grande para 

mim. 

 

  As TICs oferecem ferramentas que podem trazer contribuições à 

implementação de novos modelos pedagógicos, a partir de acesso a textos, vídeos, 

apresentações e animações, favorecendo a autonomia do aluno e maior relação 

dentre docente e discente, bem como podem ser utilizadas em processos de 

avaliação somativa e formativa, por meio de relatórios e portfólios. Entretanto, essas 

tecnologias não constituem garantia de aprendizado e de qualidade do processo50. 

  Faz-se necessário considerar pontos relevantes sobre as TICs, 

principalmente com a não familiaridade docente, inadequação pedagógica, 

dificuldade de integração curricular e incorporação no processo avaliativo. Estes 

fatores são fundamentais quando se depara com professores em processo de 

formação pedagógica, com pouca experiência no manejo tecnológico, sobrecarga de 

trabalho na atividade profissional, em que a atividade docente constitui-se em papel 

secundário. Diante da complexidade do tema de formação docente, transitar no 

âmbito pedagógico e tecnológico pode tornar-se uma tarefa árdua. 

  A falta de domínio tecnológico fica evidenciada no recorte dos participantes 1 

de módulo tutorial e 1 de THAM. 

 

P.1.MT[…]acho que esse medo tá muito ligado às vezes ao desconhecimento né, uma coisa 
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a gente domina as questões da Medicina, domina o diagnóstico, é a anamnese e tal mas não 
domina as ferramentas metodológicas, eu né, eu to falando por mim, eu não domino as 
ferramentas como eu gostaria de dominar”. 
 

P.1.T”[…] Eles têm os recursos que eu não consigo acompanhar e isso é desafiador. 

 

  Portanto, dentro da formação docente e sua prática na educação médica, as 

TICs vêm ocupando cada vez mais espaço como ferramenta importante no processo 

educacional tornando-se imprescindível, considerá-las e incorporá-las, no processo 

de ensino aprendizagem. 

 

4.2 Potência dos Métodos Ativos como Escolha Pedagógica 

 

A metodologia de ensino, segundo Carvalho Jr, é só o instrumento, a ponta do 

iceberg51. O que dá sustentação ao método são as teorias e os conceitos filosóficos e 

pedagógicos52. O modelo antigo de escola, com governança, ensino, provas e sala 

de aula não mais atende às necessidades da educação. 

No modelo convencional ou tradicional de ensino, o aprendizado transcorre em 

um ambiente passivo de aprendizagem, em que os docentes são disseminadores de 

informações, em um processo de desencorajamento da participação do aluno na 

construção do conhecimento. Utiliza-se a memorização ou algoritmos para solucionar 

problemas.  

A necessidade de se criar ambientes de insegurança para que pudesse 

emergir novos conceitos foi relatada pelo mesmo autor em recente conferência na 

Universidade de Campinas (UNICAMP)51,52. 

Dentro de uma perspectiva inovadora, as metodologias ativas trazem consigo 

algumas características que merecem ser mencionadas: evolução formativa 

contínua,  centrada nos estudantes ativos com objetivos definidos e não no docente; 

uso de recursos educacionais múltiplos e relevantes, que valorize qualidades 

pessoais e estilos, promova destreza educacional e não fornecendo entrega passiva 

de informação, permitindo o auto aprendizado, analítico, criativo, crítico, baseada em 

problemas relevantes, fomentando raciocínio, argumentação, a integração de  

conceitos e a organização em grupos, favorecendo o trabalho em equipe, baseada 

em necessidades prioritárias de saúde e atenção primária52.  

Com tamanha magnitude e robustez, são capazes de demonstrar sua 

potência no aspecto pedagógico. Para dar sustentabilidade a esta afirmação, são 
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abordadas as teorias que sustentam essa metodologia no curso de Medicina da 

UNIFEV. 

O curso de Medicina está pautado, principalmente, em seis teorias de 

aprendizagem: comunidades de práticas derivada da antropologia social; 

aprendizagem experiencial de David Kolb; pedagogia crítica de Paulo Freire; 

educação experiencial de John Dewey; aprendizagem significativa de David 

Ausubel; e, construtivismo de Lev Vygotsky e Jean Piaget8. 

 

4.2.1 Comunidade de práticas 

 
Das teorias mais atuais de como os adultos aprendem, as “Comunidades de 

Práticas” são provavelmente as mais promissoras para uso na formação de 

médicos, pois além de prepará-los durante a graduação permitem a implementação 

de estratégias de autoaprendizagem para toda vida profissional, como prescrito nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais8. Outro aspecto importante nessa teoria é o 

incentivo ao trabalho em equipes colaborativas, como apontado por Wenger, 

McDermott e Snyder a definição do que são comunidades de práticas: 

 

[...] são grupos de pessoas que compartilham uma preocupação, um 
conjunto de problemas ou uma paixão por um tema e que aprofundam seu 
conhecimento e expertise nesta área pela interação continuada (p. 4)8. 

 

Esta teoria tem interface potencializadora tanto com o método da 

Aprendizagem Baseada em Problemas quanto na da Aprendizagem Baseada em 

Projetos, apoiando pressupostos das outras pedagogias e teorias de aprendizagem 

listadas na sequência8. 

 

4.2.2 Pedagogia crítica 

 
A pedagogia crítica freiriana fundamenta-se no desenvolvimento da 

consciência crítica de docentes e discentes sobre o sua cotidianiedade. Freire (2001, 

p.27) afirma que  “[...] quanto mais criticamente se exerça a capacidade de aprender 

tanto mais se constrói e desenvolve o que venho chamando ‘curiosidade 

epistemológica’, sem a qual não alcançamos o conhecimento cabal do objeto”8. 

No Curso de Medicina, o objeto de aprendizagem é apresentado por meio do 

currículo, assim, quanto mais próximo da realidade os conteúdos se apresentarem, 
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mais sentido e identificação serão desenvolvidos pelos aprendizes. 

Ao estimular a prática andragógica fundamentada no diálogo entre docentes e 

discentes, Paulo Freire orienta o estabelecimeto de uma relação de horizontalidade 

e posturas emocionais, reconhecidamente inacabadas e, portanto, em permanente 

construção8. 

Nessa perspectiva dialética, o docente assume o papel de provocador da 

“curiosidade epistemológica” discente, auxiliando-o no desenvolvimento da sua 

autonomia e criticidade ao mesmo tempo que previne sua alienação histórico-

social8. O diálogo estabelecido constrói o raciocínio problematizador, amplia a visão 

sobre diferentes fenômenos e situações cotidianas. 

O desenvolvimento da consciência crítica permite ao aprendiz analisar a 

realidade, considerar diferentes condicionantes e intervir na mesma de maneira 

intencional, por meio de ação transformadora e não apenas de reprodução do perfil 

historicosocial estabelecido. 

O respeito e a solidariedade construídos na relação dialógica tendem a 

transcender às práticas profissioanis cidadãs, finalidade última do currículo proposto. 

 

4.2.3 Aprendizagem experiencial 

 
Diversos autores apresentaram teorias de aprendizagem categorizadas como 

experiencial, entre eles Dewey, Piaget e Kolb. Em geral, possuem o núcleo comum 

de buscar explicar como indivíduos aprendem em diferentes formas ao reagir a 

diferentes experiências vividas em suas vidas53. 

Estas teorias fundamentam os métodos da Aprendizagem Baseada em 

Problemas, em Projetos e da Problematização. Kolb descreve o ciclo da 

aprendizagem de adultos com os seguintes passos: experiência concreta, 

observação reflexiva, conceitualização abstrata e experimentação ativa, que 

novamente pode se renovar como uma nova experiência concreta. Críticos desta 

forma de olhar o processo de aprendizagem ressaltam a ausência dos fatores 

sociais, que, em nosso projeto pedagógico, são trazidos pelo entendimento que o 

processo se dá em grupos sociais, por meio das comunidades de práticas8. 
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4.2.4 Educação experiencial 

 
Para John Dewey a experiência constitui-se elemento inseparável do 

processo educativo. Aprender fazendo é o mote da produção do conhecimento como 

processo educativo. Deve ser compreendida no âmbito da ação, a qual possibilita 

uma reflexão a respeito de determinada experiência. Esta, deve abarcar diferentes 

dimensões como as emoções e o desempenho de diferentes funções ou papéis 

sociais do aprendiz, como a de cidadão ou um amigo durante a futura atuação 

professional54. 

Na perpectiva Deweyniana, a educação deve possibilitar a reconstrução de 

experiências que diminuam o abismo entre o universo da prática profissional futura e 

possíveis ideologias utópicas, elaboradas pelos educandos na sua inexperiência 

acadêmica.  Assim, a educação concretiza-se como resultado profícuo de 

experiências reconstruídas e reorganizadas mentalmente, por meio de mecanismos 

que envolvem os educandos em cotidianos constituídos pelas dimensões sociais, 

ambientais e pessoais. A aproximação do aluno com o seu currículo, por meio de 

vivências, é o que possibilita a construção do conhecimento53,55. 

Para o autor, o processo de experimentação deve proporcionar momentos de 

reflexão, que é compreendido como imprescindível ao desenvolvimento do “saber 

pensar” do educando. Considerar que os educandos devem participar ativamente do 

seu processo educativo, por meio de experiências e atividades que simulem 

contextos próximos às da atividade profissional, diminui o hiato entre o 

amadurecimento do universo profissional e a inexperiência e capacidade do jovem56. 

 

4.2.5 Construtivismo 

 
Nesta corrente, o processo de aprendizagem é adaptativo ao meio, já que que 

está entre as teorias de educação experencial. Piaget corroborado por Vigotsky 

apresentam a ideia de que o homem não nasce inteligente (ou pronto), que também 

não é passivo, sofrendo apenas influência do meio, mas responde e age sob 

influência de estímulos para construir o conhecimento pessoal. Este, por sua vez, 

não é uma verdade absoluta, mas uma adaptação do seu organismo ao meio em 

que vive8. 

Neste processo adaptativo, o indivíduo pode adotar duas estratégias, a 
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assimilação ou a acomodação. A assimilação é um processo correlato ao explicado 

na teoria da Aprendizagem Significativa. No segundo caso, o indivíduo precisa criar 

um esquema mental novo para acomodar o novo conhecimento57. 

 
Aprendizagem significativa 
 

A teorida da aprendizagem significativa, descrita por Ausubel no início da 

década de 1960, explica o processo no qual uma nova informação só é memorizada 

de forma não-literal e não-arbitrária quando se conectar à estrutura de conhecimento 

anterior do indivíduo. A informação decorada seria conhecimento literal, que dificulta 

a articulação com os outros conhecimentos do estudante. O novo conhecimento 

adquirido precisa estar relacionado ao conhecimento anterior. Estes conhecimentos 

prévios relevantes são conhecidos como subsunçores. Estas “porções” de 

conhecimentos são denominadas conceitos dentro da teoria. Primordial dentro dos 

estudos de Ausubel é o mapeamento destes conceitos e suas relações por meio da 

ferramenta de mapas conceituais, que em nosso projeto pedagógico são utilizados 

nos módulos tutoriais para documentar o processo de aprendizagem dos grupos de 

estudantes58. 

Estas teorias de aprendizagem são a base científica para implementação dos 

métodos ativos de ensino-aprendizagem utilizados no curso, que permitem: o 

aprendizado do trabalho em equipe, orientação para a complexidade da realidade 

(contexto), é apropriada para um processo de educação permanente integrada à 

prática profissional e permite o desenvolvimento da autoaprendizagem. 

Em cada unidade curricular do Curso são utilizados métodos de ensino-

aprendizagem específicos. Porém, no que diz respeito à unidade curricular de 

modulo tutorial, a metodologia utilizada é o PBL, sendo que na THAM, fica a critério 

do docente o uso da metodologia mais adequada para a atividade a ser 

desenvolvida. 

O Problem-Based Learning (PBL) foi criado no final da década de 1960 na 

Universidade de McMaster no Canadá e posteriormente implementado em muitas 

escolas médicas ao redor do mundo. O método propicia a aprendizagem ativa pelos 

estudantes, por meio de estudo autodirigido de acordo com as necessidades 

individuais e do grupo. 

A UNIFEV fundamenta a implementação do PBL como descrito por 

Venturelli59, no qual os sete passos do método são desenvolvidos sistematicamente. 
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São eles: esclarecimento dos termos e conceitos desconhecidos; definição do 

problema; análise do problema; elaboração ou desenho de um esquema das 

explicações e/ou hipóteses inferidas anteriormente; formulação dos objetivos de 

aprendizagem; busca de informação/referencial teórico fora do grupo e, síntese e 

teste das informações adquiridas8,52. Portanto, a metodologia atende às 

necessidades de um ensino inovador. A internalização deste modelo pelos docentes 

é condição fundamental para a sua execução. 

A falta de conhecimento do método por parte dos docentes, e que tiveram em 

sua formação o currículo centrado no professor, tradicional ou conservador, é clara 

entre eles, mencionado em várias falas. 

 

P.3.T”[…]”aqui todos, a gente aprendeu Medicina na forma tradicional e hoje eu caí para 

ensinar Medicina de uma forma totalmente diferente. Então a gente, como diz até em off um 

colega, que a gente dormiu uma coisa e acordou outra[...]”. 

 

P.2.T”E professor eu senti um “baque” muito grande quando eu vim pra Faculdade para ser 

professora. Primeiro por que era metodologia diferente da qual eu fui formada, bem 

tradicional e aqui é PBL […]”. 

 

O registro “eu caí para ensinar” traduz uma mudança súbita de metodologia e 

claramente a falta de apoderamento deste novo método inovador, observado no 

segundo recorte a descrição de “baque” muito grande, algo que realmente trouxe um 

impacto a este professor e por consequência pode manifestar uma série de 

sentimentos frente ao novo. 

Sendo assim, fez-se necessário abordar como subcategoria os sentimentos 

despertados pelas metodologias inovadoras de ensino-aprendizagem. 

 

4.3 Sentimentos despertados pelas novas metodologias 

 

  Pimenta e Anastasiou60 defendem a idéia de que: 

[...] o processo identitário constrói-se pelo significado que cada professor 
confere à atividade docente no seu cotidiano, com base em seus valores, 
em seu modo de situar-se no mundo, em sua história de vida, em suas 
representações, em seus saberes, em suas angústias e anseios, no sentido 
que tem em sua vida o ser professor.  

 

O ser professor traz consigo inúmeros desejos, mudanças, projetos, a própria 

construção pedagógica, possibilitando aos docentes sentimentos diversos no 

decorrer de sua carreira. 
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Nos métodos inovadores, o professor é convidado a assumir um papel 

diferenciado no processo de ensino-aprendizagem e a lidar com a formação de 

estudantes que também são ativos e estimulados a serem reflexivos e críticos. É 

praticamente unânime entre os professores, que exige deles maior 

envolvimento/conhecimento do processo de ensino-aprendizagem9. 

O fato dos alunos serem estimulados à construção deste processo de ensino 

aprendizagem, os tornam mais diferenciados e, portanto, com características que 

divergem dos alunos com formação mais conservadora, fazendo com que os 

docentes tenham que buscar novas alternativas de estimulá-los, cada um com suas 

particularidades, individualizando a forma de serem abordados. 

O que fica evidente nos recortes das falas dos participantes 2 e 7 de THAM. 

 

P.2.T”Eu quero voltar a parte em que o número 4 falou, quando aquele número de alunos 

que não se interessam e não estão nem aí, há uns dois anos atrás eu faria assim, bom: 

problema deles, eu estou ensinando se eles não querem aprender! Então quando ela falou eu 

lembrei do Paulo Freire, o que eu preciso fazer para que eles se interessem por aquilo que 

ele está fazendo? ”. 

 

P.7.T”O importante é evoluir, eu acho que a característica marcante que fica para mim da 

metodologia ativa é que eu tenho que individualizar, as pessoas não são iguais, os alunos 

não são iguais”. 

 

Nestes recortes, observa-se a compreensão de que as pessoas não são 

iguais e aprendem de formas e tempos diferentes, integrando o processo inicial de 

transformação docente frente ao processo ensino aprendizagem. Espera-se que os 

sentimentos possam emergir de forma reacional à prática pedagógica. 

 

4.3.1 Medo 

 

Segundo Freire, sentir medo é uma manifestação de que estamos vivos. Não 

há necessidade de esconder seus medos, mas o que não se deve permitir é que o 

medo injustificado, imobilize o profissional. É necessário ser absolutamente claro a 

respeito desses dois pontos: o medo vem de seu sonho político, e negar o medo é 

negar o sonho61. 

Colocar em prática um tipo de educação que provoca criticamente a 

consciência do estudante e os pensamentos dos docentes, necessariamente 

trabalha contra alguns mitos. Portanto, ser inserido nesta metodologia trouxe 
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sensação de medo a alguns docentes, conforme recorte do participante 1 de módulo 

tutorial que deixa transparecer o medo do desconhecido. 

 

P.1.MT”[…]acho que esse medo tá muito ligado às vezes ao desconhecimento né, uma coisa 

a agente domina as questões da Medicina, domina o diagnóstico, é a anamnese e tal mas 

não domina as ferramentas metodológicas. 

 

Nesta fala também é mencionado a falta de domínio das ferramentas 

metodológicas usadas no processo educacional, tendo sido abordado no item 

preparo docente. 

Freire reforça que estar seguro do sonho político-educacional, só 

permanecerá se não ocorrer imobilizações no caminho61. Os professores querem 

sentir-se experimentados; por isso que a necessidade de se recriar no trabalho 

intimida a muitos deles, mas não deve interferir no processo de crescimento 

pedagógico. 

 

P.7.MT”[...]o tempo e a maturidade melhoram, diminuem, fazendo com que as angústias 

diminuam, mas eu acredito que esse desconforto talvez seja o motivo pelo qual nós estamos 

aqui, se a gente estivesse muito confortável, mesmo com a medicina em si, nós não 

estaríamos sendo docentes hoje [...]”. 

 

A importância de não mais permanecer na zona de conforto e possibilitar 

mudanças, constitui passo importante e necessário no processo pedagógico, 

conforme menciona o participante 5 de THAM, quando se refere a compreensão de 

que faz necessário permitir-se para novos conceitos e aprendizados, e inferir o medo 

como grande limitador deste processo. 

 

P.5.T”[…]e eu achava isso um absurdo e falava que o meu cérebro só cabia um assunto e na 

verdade à docência me fez estudar outras coisas e a oportunidade de conhecer muita coisa 

boa”. 

 

Quanto mais reconhece que o medo é conseqüência da tentativa de praticar 

sonhos, mais se aprende a colocá-los em prática. Portanto, o docente deve 

racionalizá-lo e o fato de não estar só, pode amenizar este sentimento. 

 

4.3.2 Angústias e Ansiedades 

 

Este processo inovador tem gerado aos docentes e discentes sentimentos de 
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ansiedade e angústia, desde o momento em que as transformações foram iniciadas. 

A complexidade de um processo de mudança de concepções é imensa e 

exige dos sujeitos interessados paciência e perseverança, pois são as pessoas que 

devem ter suas práticas ressignificadas62. A incoorporação de uma nova cultura 

pedagógica pode trazer aos docentes angústias e ansiedades. Segundo Paulo 

Freire, ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição de qualquer forma de 

discriminação2. A possibilidade de expressar seus sentimentos, raivas, também 

relatado por Freire, reforça que o futuro não é algo pré dado e sim um desafio, um 

problema2.  

Ensinar em um cenário inovador, exige do profissional se permitir para 

mudanças, compreender que as barreiras, bem como quaisquer rejeições por ele 

impostas, dificultará a internalização do novo.  

A manifestação dos sentimentos por parte dos novos educadores possibilita 

um processo de reflexão, importante dentro da concepção de uma nova construção 

pedagógica.   

Observa-se na fala do participante 1 de THAM, quando menciona o escutar 

mais, a paciência desenvolvida ao longo do trabalho docente, trazendo resultados 

fora e dentro da IES, impactando também na sua atuação como profissional médico. 

 

P.1.T”E eu na hora que eu estou lá dentro do meu consultório, hoje é inegável que eu escuto 

mais, me interrelaciono mais, falo menos[…]”. 

 

P.1.T”[…]e hoje eu vou tentar fazer com o meu paciente o que eu estou ensinando para o 

meu aluno”. 

 

Segundo Freire, a importância do silêncio no espaço da comunicação é 

fundamental, permitindo a quem fala, realmente expor suas idéias, comprometido 

com o comunicar e não fazer meros comunicados2. Escutar aqui vai além da 

possibilidade auditiva de cada um. É a possibilidade permanente de quem escuta a 

fala do outro2. 

Nas metodologias inovadoras, a necessidade de ouvir se faz obrigatória, 

possibilitando ao discente construir seu raciocínio, expor suas idéias e pensamentos 

dentro de um ambiente favorável ao aprendizado em grupos menores. 

No recorte do participante 4 de Módulo Tutorial, evidencia-se o 

amadurecimento e a importância de ouvir de forma ampla o assunto abordado. 

Pode-se inferir um certo controle no sentimento de ansiedade.  
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P.4.MT”[...] uma das características que eu precisei desenvolver pra exercer a sessão tutorial 

foi a de ouvir, e essa prática de ouvir de uma maneira diferente de ouvir a necessidade[...]”. 

 

Precursora na transformação da educação no Brasil, a Faculdade de 

Medicina de Marília (FAMEMA), durante a construção curricular, trabalhou muito o 

fortalecimento da educação permanente junto aos docentes e profissionais de 

saúde, tornando-se um espaço fundamental para apoiar a transformação da prática 

profissional e possibilitando um cuidar especial daqueles que trabalham vinculados 

ao projeto político-pedagógico, com todas as suas emoções e saberes na formação 

de um profissional generalista, humano, ético, crítico, reflexivo e sempre em busca 

de aprender para exercer o seu fazer, o seu ser, ao lado de outras pessoas63.  

O processo de educação permanente pode auxiliar diretamente os docentes 

que ainda se mostram inseguros, angustiados ou mesmo convictos de suas ações63.  

Fenômeno observado na FAMEMA, percebeu-se nitidamente que era possível 

amenizar certas resistências com relação a metodologia e permitir maior abertura, 

necessária para que se completasse o processo de transformação. Mais do que 

capacitação, o processo de educação permanente facilita o apoderamento 

pedagógico por meio de construção coletiva. 

De forma semelhante, a UNIFEV tem buscado fortalecimento na construção 

de um processo de educação permanente por acreditar na possibilidade de 

transformação e interiorização deste aprendizado ao longo do tempo. 

Essa construção contínua, no aspecto pedagógico, pode trazer reflexos não 

somente na docência, mas também no aspecto profissional como médico. Como 

pode ser observado no recorte do participante 1 de Módulo Tutorial, o impacto que a 

metodologia inovadora pode trazer ao profissional médico, de forma empática e 

humana, é evidente. 

 

P.1.MT”[...]eu me apeguei muito mais à necessidade de saúde que o paciente traz do que 

aquela que eu realmente achava que era a necessidade de saúde né...eu acho que eu passei 

a valorizar muito mais o que o paciente aponta como necessidade dele[...]”. 

 

Havia preocupação por parte dos professores com relação a redução do 

poder docente, aumento das responsabilidades que viriam concomitante às 

mudanças, bem como a descrença na postura ativa dos alunos63. Pelos discentes a 

insegurança de que o ciclo básico poderia não ser contemplado durante a 
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graduação, a participação em grupos tutoriais por não médicos contribuiram para o 

surgimento de sentimentos diversos em ambos. 

Essa preocupação docente pode levar a um estresse durante seu trabalho. A 

primeira descrição foi datada de 1977 por Kyriacou e Sutcliffe. Um processo 

resultante de experiências difícies evidenciada no trabalho podem gerar raiva 

ansiedade e depressão64. 

O estresse docente tem sido relatado pela Organização Mundial da Saúde 

como fator de redução na qualidade de vida. Cabe aos docentes, desenvolverem 

estrátegias para ensinar a pensar e ensinar a aprender. 

A interiorização de todo esse aprendizado demanda tempo, fundamental para 

a resolução ou amenização desses sentimentos. 

P.4.MT”[…] tempo é uma coisa que tem uma alta resolutividade das angústias. 

 

P.4.MT”[...] a gente também tá conversando com pessoas que todas têm uma experiência de 

curto prazo com a docência, eu tenho uma curiosidade pessoal de saber se esses conflitos e 

essas angústias só não mudariam com o tempo, porque eu não acredito...pelo menos se na 

Medicina não existe essa zona de conforto e tranquilidade, passividade, pelo menos eu não 

encontrei a minha até o momento[...]”. 

 

No recorte do participante 3 e 1 de módulo tutorial, é relatada a angústia de 

trabalhar com o método, não sendo transmissor de conhecimentos e sim,  de 

estimular o aluno a aprender a aprender, conforme mencionado por Freire2, e 

portanto os achados foram semelhantes ao encontrado na literatura. 

 

 P.3.MT”[…]eu tenho uma dificuldade muito grande de, talvez em estimular aos 

alunos…é.…eu fico angustiado, talvez as técnicas minhas, o meu método pedagógico, eu 

não sei o que falta pra realmente estimular os alunos a buscar o conhecimento[...]”. 

 

 

P.1.MT”[…] pra mim hoje é uma dificuldade extrema, que eu ainda nem com o mestrado nem 

com alguma leitura de todas essas ai eu consegui sarar sabe, eu sempre ainda saio com 

alguma angústia nesse sentido de o que fazer, como fazer pra estimular”. 

 

A incerteza de que as técnicas adotadas possam falhar, tem conseguido 

estimular o aluno a acompanhar o docente causando desconforto. Esta fala se 

repete com o participante 3 de Módulo Tutorial. 

 

P.1.MT”[...]a gente estuda, estuda, estuda técnicas e mais técnicas, e maneiras e 

metodologias, mas a angústia é como a gente vai mobilizar esse aluno a ter vontade de 

aprender, porque as vezes realmente isso é o que mais pesa na hora que a gente chega em 
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casa e pensa poxa será que que nós...será que eu consegui motivar esse aprender a 

aprender[...]”. 

 

O despreparo quanto às avalições, o senso de justiça e a preocupação com o 

futuro dos alunos podem despertar sentimentos de angústia63. Apesar de inúmeras 

capacitações em avaliações, estes sentimentos têm sido motivo de reflexões pelo 

NDE e corpo docente. A sensação de que algo possa estar prejudicando o discente 

por si é angustiante.  

 

     P.1.MT”[…] eu espero né, que quanto mais que a gente tiver conhecimento em relação a 

essas metodologias a gente vai poder aplicar melhor isso e vai se sentir um pouco mais 

tranquilo em relação não só ao ensino, mas em relação a própria avaliação né que é uma 

coisa que angustia bastante. 

 

 

Portanto, inúmeros fatores contribuem para as manifestações de sentimentos 

frente a uma metodologia inovadora. A formação continuada e o tempo parecem ser 

amenizadores destes. 

 

4.4 Impacto da Docência na Vida Profissional 

 
 É possível observar por meio desta pesquisa o impacto da docência na vida 

profissional do médico professor, estabelecendo assim uma correlação direta entre 

ambos. Ou seja, a reflexão provocada pelo exercício da docência em relação a 

temas como trabalho em equipe, empatia e decisão compartilhada, faz com que a 

prática profissional seja revista, o que é explícitado por meio do diálogo dos 

participantes do grupo focal. Via de mão dupla que, ao mesmo tempo em que 

“forma-se o aluno” também se dá em concomitância à formação continuada do 

profissional médico, refletindo diretamente em sua prática cotidiana. 

 Essas três subcategorias são discorridas a seguir.  

 

4.4.1 Trabalho em Equipe 

 

A menção de trabalho em equipe emerge de um contexto de três vertentes: a 

primeira surgida nos anos 50 com a proposta curricular de trabalho multidisciplinar 

com orientação médica; a segunda com a abordagem de processo saúde e doença, 

com concepções da unicausalidade e multicausalidade; a terceira baseada nas 
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consequentes alterações nos processos de trabalho com base na busca de 

ampliação dos objetos de intervenção, redefinição da finalidade do trabalho e 

introdução de novos instrumentos e tecnologias65. 

O trabalho em equipe não tem na sua origem apenas o caráter de 

racionalização da assistência médica, mas responde à necessidade de integração 

das disciplinas e das profissões, entendida como imprescindível para o 

desenvolvimento das práticas de saúde65. 

Também tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso 

processo de especialização na área da saúde66. Esse processo, tende a aprofundar 

verticalmente o conhecimento e a intervenção em aspectos individualizados das 

necessidades de saúde, contemplando assim maior compartilhamento entre os 

membros da equipe, com possibilidade de aprendizado nas diversas áreas. 

Segundo Almeida, trabalhar em equipe multiprofissional não significa buscar 

uma síntese de saberes ou uma identidade teórica, mas criar a possibilidade de um 

diálogo entre profissões vizinhas que, em muitos momentos, possuem temáticas 

comuns, mas que mantém a especificidade do seu saber9. Com isso, permite uma 

troca de experiência e um aprendizado coletivo, podendo atender às necessidades 

de saúde em sua maior amplitude. 

O método cartesiano (ou cartesianismo), estabelecido por René Descartes no 

século XVII, ao propor a fragmentação do saber, contribuiu para o desenvolvimento 

da ciência; entretanto, o cartesianismo gerou a superespecialização do saber, entre 

os quais o saber na área da saúde67. Atualmente, esta divisão não atende às 

necessidades de saúde da populacão, trazendo sérios prejuízos. 

Relatada pelo participante 6 de módulo tutorial, a necessidade de aprender os 

processos de referência e contrarreferência, fundamentais no âmbito de logística e 

dos trâmites importantes para a conclusão de encaminhamento a um paciente, 

retomado após a prática docente, em que se trabalha junto à assistente social todo 

este processo mencionado. 

 

P.6.MT”[...] depois que entrei na docência fui estudar mais, conhecer melhor como estão as 

redes de saúde do nosso país que a gente acaba distanciando, isso achei muito bom e achei 

muito importante pra gente, mesmo quem não atende na saúde pública as vezes precisa 

saber como encaminhar[...]”. 

 

Embora essa forma de trabalho venha sendo cada vez mais estimulada nos 
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diversos cenários da saúde, compreendendo que os profissionais podem contribuir 

na construção de saberes e práticas; entretanto, ainda se depara com inúmeras 

resistências de profissionais que buscam nas suas individualidades as 

manifestações e expressões de suas vaidades. 

A docência pode trazer o conceito de trabalho multidisciplinar, em equipe, de 

forma mais evidente, retomando pontos muitas vezes esquecidos ou deixados de 

lado pela prática diária, como observado na fala do participante 3 de THAM. 

 

P.3.T”[…] hoje eu preciso ensinar o meu aluno que essa equipe, se ela não for respeitada 

desde o profissional da limpeza, o trabalho não vai acontecer de uma forma saudável e 

rápida da forma que ele quer”. 

 

Portanto, o trabalho em equipe contribui de forma significativa para o bom 

desempenho da saúde no cenário envolvido e a docência pode ampliar estes 

benefícios para a via final comum que é o paciente. 

 

4.4.2 Decisão Compartilhada 

 

 Para a abordagem de decisão compartilhada, deve-se remeter a um dos 

princípios da bioética conhecido como Autonomia.  

Embora tenha sido mencionada em poucas falas nos dois grupos, foi 

importante categorizá-la pelo impacto trazido na vida do profissional médico a partir 

da docência.  

Para compreender melhor o tema autonomia, deve ser mencionado Paulo 

Freire, que aborda com maestria os aspectos pedagógicos relacionados. Segundo 

Freire em seu livro Pedagogia da Autonomia, autonomia é a capacidade de agir por 

si e expor suas idéias com responsabilidade2. 

Petroni relata a definição de autonomia por Vigostsky, como sendo a 

capacidade desenvolvida pelo sujeito de internalizar as regras fazendo um 

procedimento de autoregulação68. 

Portanto, as duas condições fundamentais para este princípio consistem em 

liberdade, quando a pessoa deve ser livre para decidir e a segunda, de ter 

informações suficientes para permanecer livre de qualquer pressão. 

Embora a abordagem não esteja relacionada, somente a autonomia docente, 

faz-se necessário compreender a real definição que o docente da instituição possui. 
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Para isto, seria necessária uma pesquisa sobre a real compreensão docente sobre 

autonomia, não sendo este o objetivo. Essa dificuldade de compreensão também foi 

relatada por Petroni, quando abordou a “Autonomia dos Professores”69. 

No recorte abaixo, o participante 3 de THAM, menciona claramente possuir 

autonomia como médico, mas não como docente. 

 

P.3.T”Bom eu acho que ser médico, a gente consegue assumir uma posição de ator 

principal[...]. Então ser médico para mim em comparação com ser professora a principal 

diferença é essa”. 

 

Pode-se inferir que a autonomia como profissional médico foi entendida e 

exercida no sentido de que ele é o ator principal e detém o controle da situação, 

conhecimento da doença e direciona condutas a serem tomadas e, por sua vez, 

aceitas pelo paciente por acreditar ser o melhor, muitas vezes sem as informações 

devidas. 

Dentro do princípio em questão, a melhor conduta a ser tomada seria a 

decisão compartilhada, respeitando liberdade com responsabilidade. 

A discussão do tema decisão compartilhada se fez necessário por ter sido 

mencionada com ênfase por um participante de pesquisa, remetendo a um aspecto 

relevante de conduta a ser adotada pelo profissional.  Caracteriza-se por um 

processo no qual ambos, médico e paciente, analisam as evidências disponíveis 

para uma determinada questão clínica, incluindo as opções e conseqüências, 

incorporando a preferência do paciente para os desfechos e estados de saúde que 

advém de cada alternativa70. Respeitar a decisão do paciente, argumentar, entender 

suas opiniões com responsabilidade constitui autonomia compartilhada. No caso 

docente e discente, remete-se a Freire, que reforça a compreensão, o respeito, o 

papel fundamental do professor de contribuir positivamente para que o educando vá 

sendo o artífice de sua formação e com a ajuda necessária do educador passa a ser 

fundamental2. 

Os apoios de decisão são instrumentos que surgem como mecanismos de 

auxílio ao médico a expor riscos e benefícios de uma tomada de decisão, sendo um 

mecanismo facilitador para a decisão compartilhada. Muitas vezes, o paciente já 

vem com uma série de informações recebidas via internet, mas com deficiências de 

conceito. Estes devem ser esclarecidos, facilitando sua compreensão. 

Embora a internalização deste princípio fosse obrigatória e incorporada no 
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trabalho diário dos profissionais, a docência parece ter resgatado, conforme a fala 

do participante 3 de THAM, uma postura mais humanista.  

 

P.3.T”[…]a gente não é onipotente não. Então antes eu falava assim com meu paciente, o 

senhor não parou de fumar? Vai ter que amputar a perna! E com a docência eu falaria: O que 

o senhor acha que vai acontecer se o senhor não parar de fumar? Então o meu diálogo com 

o meu paciente mudou”. 

 

È fundamental estar muito atento; caso contrário, corre-se o risco de perder 

os parâmetros que devem nortear a atividade profissional, para que as atitudes 

sejam éticas. Respeitar os princípios da bioética constitui a base para um bom 

desempenho profissional. 

 
4.4.3 Empatia 

 

Empatia por definição é a ação de se colocar no lugar de outra pessoa, 

buscando agir da mesma forma como ela pensaria ou agiria na mesma 

circunstância. Aptidão para se identificar com o outro, sentindo o que ele sente, 

desejando o que ele deseja e aprendendo da maneira como ele aprende 71.  

Deve estar presente em todas as profissões, principalmente nas profissões 

com atuação direta ou indiretamente nas áreas da saúde.  

No curso de Medicina, a necessidade estende-se à importância de se 

trabalhar a relação médico paciente. O médico se colocar no lugar do paciente e 

tentar amenizar o sofrimento é um grande passo no estabelecimeno desta14. Neste 

processo de formação docente foi observado nitidamente o impacto profissional 

trazido a vários participantes conforme visto nos recortes a seguir: 

 

P.2.T”Então você melhora a relação medico paciente, você melhora o seu clinic, você por 

exemplo, hoje eu demoro muito mais, apesar de que eu sempre fui demoradinha, mas eu 

demoro muito mais hoje para fazer uma consulta do que demorava antes de ser docente 

então eu acho que é isso aí, é um fato positive na minha vida, eu vi benefícios, me trouxe 

uma mudança de visão[...]”. 

 
P.1.MT”[…] eu me apeguei muito mais à necessidade de saúde que o paciente traz do que 

aquela que eu realmente achava que era a necessidade de saúdené…eu acho que eu passei 

a valorizar muito mais o que o paciente aponta como necessidade dele”. 

 

Desta forma, a identificação com o próximo pode ser um facilitador deste 

processo, apontado nos dois grupos focais. Embora a literatura traga que a 
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sobrecarga docente possa talvez prejudicar a consolidação deste processo na 

construção da RMP, tem sido para estes grupos ponto de reflexão, com impacto nas 

suas atividades extra-docência, visto como positivo pelos mesmos. O processo é 

amplo, atingindo não somente a esfera profissional e pessoal, inclusive a familiar. 

 
P.5.T”[…] Eu concordo com a número 2 e o número 6 que houve um acréscimo muito 

importante na minha vida, na questão até de tratamento e paciência com as minhas pacientes 

e em relação até com a minha filha porque eu comecei a ver o jovem de uma outra forma, 

entender o mundo deles diferente do que eu estava contando”. 

 

O comportamento empático fica evidente quando, na fala do docente, é 

possível observar a sua percepção sobre o nível de desenvolvimento efetivo com o 

qual cada aluno é capaz de realizar suas atividades de forma independente72. A 

compreensão de que as pessoas não são iguais, os alunos não são iguais, constitui 

elemento fundamental para sua individuação. 

 

P.7.T”[…] eu acho que a característica marcante que fica para mim da metodologia ativa é 

que eu tenho que individualizar, as pessoas não são iguais, os alunos não são iguais”. 

 

A internalização desta habilidade passa por um processo de escuta ativa 
como aborda Rubem Alves 73 em um de seus textos:  

 
Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de 
escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a 
ouvir. Pensei em oferecer curso de escutatória. Mas acho que ninguém ia 
se matricular. 

 

Ampliando-se a discussão deste processo, há de se observar que escutar 

pressupõe falar, o que nos remete ao método dialógico de Paulo Freire, em que 

[...] o diálogo é o momento em que os humanos se encontram para refletir 
sobre sua realidade tal como a fazem e re-fazem. [...] na medida em que 
somos seres comunicativos, que nos comunicamos uns com os outros, nos 
tornamos mais capazes de transformar nossa realidade, somos capazes de 
saber que sabemos, o que é algo mais do que só saber. 

 

P.4.MT”[...] uma das características que eu precisei desenvolver pra exercer a sessão tutorial 

foi a de ouvir, e essa prática de ouvir de uma maneira diferente de ouvir a necessidade, de ter 

troca, também mudou muito aquilo que eu via como necessidade de saúde, concordo 

plenamente com o número 1...é.…eu consigo hoje dar muito mais autonomia e capacidade 

de auto cuidado pro meu paciente do que eu dava antes, sendo muito menos impositiva e o 

resultado final melhorou [...]”. 

 

Neste recorte pode-se observar nitidamente o impacto que a docência tem 

proporcionado na atuação do profissional médico, na possibilidade de escuta, do 

diálogo - “de ter troca”, possibilitando, por meio da empatia, uma postura menos 
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impositiva, com resultados satisfatórios. 
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5 CONCLUSÃO 

 

A presente pesquisa respondeu aos objetivos elencados, a partir das análises 

das falas dos participantes dos grupos focais de THAM e módulo tutorial, de forma 

semelhante em ambos. Foi unânime, para os participantes das unidades curriculares 

analisadas, a percepção do quão distintos são estes espaços de atuação; emergindo 

três subcategorias: prática profissional, formação profissional (preparo) e tempo. O 

tempo de exercício da atividade profissional na sua área de atuação, confere 

segurança e domínio para tal; entretanto, o tempo reduzido na docência trouxe 

sentimentos de medo, angústia, ansiedade e insegurança, exacerbados pela falta de 

preparo para a docência, bem como pelo reduzido conhecimento em métodos ativos 

de ensino aprendizagem. 

 As capacitações e o aprendizado adquirido durante a realização do Mestrado 

Profissional em Educação foram facilitadores no processo de construção pedagógica 

dos docentes e permitiram, a alguns participantes, a redução dos sentimentos 

emergidos; entretanto, não foram suficientes para assegurar a internalização do 

processo de formação docente. 

 A docência trouxe impacto na vida do profissional médico a partir do momento 

que provocou, nestes docentes, a reflexão e mudanças de comportamento na sua 

prática profissional, muitas vezes negligenciados como: decisão compartilhada, 

empatia, o trabalho em equipe e prática permanente de estudo.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

De forma semelhante à literatura, os profissionais médicos reconhecem como 

distintas as atividades de profissional médico e a de docente. Sentem-se 

confortáveis na sua área de atuação, como médicos, e possuem grande respeito na 

comunidade, dentro das suas respectivas áreas; porém, encontram-se 

despreparados para a docência.  

Em relação ao preparo para o desenvolvimento da docência, foi comum nos 

grupos o entendimento da falta de formação profissional adequada para tal, o que 

fora minimizado por meio das capacitações e da especialização Stricto sensu 

(mestrado profissional) em Educação nas Profissões de Saúde. O mestrado permitiu 

maior compreensão da importância e necessidade de formação para a docência a 

estes profissionais médicos, dentro de um processo educacional inovador no curso 

de Medicina, sendo um facilitador, conforme mencionado pelos participantes das 

duas unidades curriculares, em conformidade com relatos da literatura. É oportuno 

relatar que os participantes da unidade curricular de THAM mencionaram a falta de 

capacitações específicas para a mesma; entretanto, os mesmos foram capacitados 

anteriormente em metodologias ativas, evidenciando a dificuldade da internalização 

do conhecimento pedagógico e, consequentemente sua prática, o que pode ser 

explicado pelo pouco tempo de atuação docente.  

Ainda em se tratando da subcategoria tempo em docência, ambos os grupos 

reconhecem “a falta de tempo” como fator preponderante para a sua formação e 

dedicação ao processo educacional, visto que a profissão docente constitui uma 

atividade secundária a estes profissionais. Também mencionado em vários artigos, 

desperta para os gestores a necessidade de horas administrativas para o 

desenvolvimento das atividades que a metodologia exige. 

Deve-se ressaltar também, que os estudos que versam sobre formação do 

profissional docente são escassos, havendo horizontes para pesquisas no tema.  

As metodologias ativas se apresentam como uma potência no processo de 

ensino aprendizagem nos cursos de Medicina, considerando principalmente as 

necessidades de formação e atuação contemporâneas. Porém, a falta de 

conhecimento do método por parte dos docentes, que tiveram em sua formação o 

currículo centrado no professor, tradicional ou conservador, é clara entre eles, 

mencionado em vários registros, o que dá margem a sentimentos como medo, 
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angústia e ansiedade, exigindo dos profissionais envolvidos paciência e 

perseverança, pois a incorporação da prática pedagógica se dá com o tempo e 

ressignificação sobre esta. 

Ficou evidente também, que o processo de formação se dá em mão dupla, 

pois ao mesmo tempo em que se forma o discente, há a reflexão e mudança da 

prática pelo profissional docente, impactando em sua vida profissional, focando a 

importância de temas como trabalho em equipe, empatia, decisão compartilhada, 

bem como a necessidade de estudo permanente, que muitas vezes são 

negligenciados em decorrência da postura profissional de “autoridade” médica no 

cotidiano, presente nas duas unidades curriculares estudadas. 

Portanto, este estudo permitiu analisar que o processo de transição de 

médico a docente é um processo complexo que exige tempo e preparo, 

independente da unidade estudada. Os sentimentos despertados são comuns entre 

os profissionais e são parte do processo no qual estão envolvidos. A importância de 

se entender esta transição foi um facilitador na compreensão e manejo na condução 

do curso de Medicina da nossa IES, na busca de melhorias no processo 

educacional. Com o surgimento dos novos cursos de Medicina, este estudo pode 

auxiliar na orientação dos gestores a partir das experiências vivenciadas pelos 

nossos docentes. 

A partir deste estudo, será elaborado um programa de educação permanente 

para os docentes médicos e não médicos da nossa instituição, a ser apresentado 

em reunião de colegiado, em resposta à necessidade de formação docente. Esta 

pesquisa será apresentada à reitoria, mantenedora, bem como aos docentes com o 

objetivo de fortalecer a manutenção do PIQCD e estimular novos docentes a 

ingressarem em programas de pós-graduação strictu sensu. A pós-graduação em 

educação foi um facilitador no processo de internalização do método ativo, bem 

como ressignificação da profissão docente.  

Esta pesquisa teve como fator limitante a inclusão de poucos docentes de 

duas unidades curriculares apenas. Novos estudos serão necessários, visto que as 

metodologias ativas de ensino aprendizagem poderão contribuir de forma 

significativa com informações valiosas para o processo de formação docente. 
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APÊNDICE A - TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DO GRUPO FOCAL DOS 

DOCENTES DA THAM 

 

Moderadora: Podemos iniciar? Gravando....ser médico e ser docente de Medicina, 

o que difere? 

O que te falta ? 

 

Número 5: Ser médico e ser docente são coisas completamente opostas, opostas 

não, diferentes até 90 não, até 2014 eu só era médica, era feliz e na minha cabeça 

docente usava jaleco, gravata e estava em um andar mais para cima, então era uma 

coisa que eu não imaginava, nunca na minha vida e quando eu comecei achei é, eu 

achei que era de um jeito e hoje eu sei que é completamente diferente, fico cansada, 

acho que é um aprendizado contínuo mas acho que vale a pena. Não é fácil, eu 

achei que ser médica era mais fácil, mas hoje eu sei que docente é muito mais 

difícil, e é isso, são coisas diferentes eu estou caloura de docente, acho que é uma 

coisa que eu tento fazer muito para aprender. 

 

Número 5: Eu acho que eles são diferentes são profissões completamente 

diferentes que você tem que exercer e o que me falta é capacitação mesmo para 

continuar sendo docente e eu acho que como médica eu já tenho mais tempo e lido 

mais com a situação, mas como docente eu estou ainda engatinhando. 

 

Mediador: Número 2  

Número 2: Bom, eu acho assim, que falta sempre, primeiro me falta eu estou 

sempre correndo atrás de uma coisa nova que surgiu, principalmente com o advento 

da internet e da tecnologia, às vezes o paciente vem até você já sabendo e às vezes 

ele sabe mais daquilo e até profundamente do que a gente, então me falta tempo. 

Eu gosto de estudar eu sempre gostei, me falta tempo para fazer isso, mas é uma 

coisa boa tranquila, eu gosto muito de Medicina. E professor eu senti um “baque” 

muito grande quando eu vim para a faculdade para ser professora. Primeiro porque 

era uma metodologia diferente da qual eu fui formada, bem tradicional e aqui é PBL 

aí alguém pediu para eu entrar no primeiro ano para iniciar com anamnese com 

exame clínico com algumas coisas práticas da metodologia ativa né, buscando 

conhecimentos prévios, então na minha cabeça, como que eu tinha conhecimento 
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prévio e como eu ia dar a metodologia ativa?  E logo no começo, tiveram vários 

treinamentos, e todos os treinamentos a minha matéria era Ferramentas de 

Especialidades Médicas, todos os treinamentos foram para grupos de sessões 

tutoriais nunca recebi treinamento padrão. 

 Então na realidade eu tive que me virar sozinha no primeiro e no segundo e 

cada vez que eu pedia ajuda. “Não, não mas olha, faz desse jeito que você está 

fazendo, está tudo bem, depois você treina”. Eu vim em vários treinamentos, todos 

para sessão tutorial. Aí até que eu fui fazer o mestrado, o mestrado aconteceu, a 

orientadora falou que o mestrado ampliou a visão como eu daria a metodologia ativa 

para dar o que eu queria dar, então é difícil né, eu também estou sempre correndo 

atrás de novas coisas de buscar estudos na internet para dar para os alunos lerem 

alunos quando tem alguma coisa teórica para tentar fazer uma aula interativa, 

dialogada mas eu acho que o mestrado me ajudou, me ajudou mas eu ainda estou 

caminhando mas ainda tenho muita coisa para descobrir. 

 

Mediador: Número 3. 

Número 3: Bom, eu acho que ser médico faz a gente, a gente consegue assumir 

uma posição de ator principal, o seu paciente, ele vai receber as suas informações e 

ele vai aceitar, ele pode até ter informações da internet, mas ele tem uma 

receptividade diferente, você é o ator principal daquele cenário. Tudo que você faz 

você consegue empatia, o seu paciente absorve, aceita, acredita e segue. Então ser 

médico para mim em comparação com ser professora a principal diferença é essa. 

Na sala de aula eu tinha uma ideia que eu ia chegar em um tablado em um nível 

superior dos alunos e você ia ser o ator principal. Tudo que eu falasse com giz ou no 

Power Point eles iam acreditar e está que ótimo. Eu entendi que não é assim, na 

sala de aula a gente não é o ator principal, a gente é coadjuvante e você acaba se 

misturando com os alunos porque é muita troca de experiências. Eles vêm já com 

aquilo que a gente fala de conhecimento prévio eles vão discutir com a gente às 

vezes de igual para igual. Porque eles buscam uma informação que você já tem, 

você tem sempre oferecer algo a mais. O que me falta é o que falta a observadora 

anterior, número 2 é mais capacitação na minha área e também faço THAM e eu 

percebo que os treinamentos, capacitações são todas voltadas para sessão tutorial 

então a gente fica meio perdido, meio obvio, tudo que a gente faz na THAM é 

buscando de formas diferentes para a gente não cair na forma antiga de se ensinar. 
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Outra dificuldade é que a maioria de nós aqui, acho que aqui todos a gente 

aprendeu Medicina na forma tradicional e hoje eu caí para ensinar Medicina de uma 

forma totalmente diferente. Então a gente, como diz até em off um colega que a 

gente dormiu uma coisa e acordou outra, além de profissões diferentes, 

metodologias diferentes. Então o que me falta é ainda para anunciar a todos ator 

principal, tentar descobrir métodos, para ter mais capacitação para conseguir fazer 

de uma forma melhor. 

 

Mediador: Número 8. 

Número 8: Eu imagino na minha experiência que todos nós temos em comum a que 

nós para sermos médicos começamos como alunos, mas essa experiência como 

alunos objetivando sermos médicos que nos tornamos todos concordando com o 

que fala o número 3 observando a questão de nos transformarmos médicos, de 

sermos os atores principais. 

Tivemos essa formação de alunos e vencemos essa etapa. Quando nós 

viemos particularmente eu acho que o grupo nosso aqui particularmente a nossa 

cidade que era uma cidade pequena que era, há anos atrás não se tinha uma 

perspectiva talvez de virar aqui um centro universitário para Medicina, e muitos de 

nós construímos a nossa vida como profissionais médicos, cada um na sua área e 

essa é uma direção, esse é um direcionamento e apartir do momento que aqui 

torna-se uma realidade, um centro universitário e você passa a participar desse 

centro universitário, aí começa uma coisa totalmente nova, não nova talvez na nossa 

cabeça que lá atrás tenhamos pensado em alguma coisa de continuidade nesse 

sentido, mas passou a ser uma coisa nova e aí vem uma virada realmente, eu 

concordo com os que aqui se manifestaram de que aí surge uma realidade nova e 

vem um certo conflito porque você passa agora a ter a responsabilidade sobre a 

formação de um aluno que nós já fomos, e nós sentimos essa responsabilidade 

porque isso estava nos nossos professores que a questão do ser medico, nós 

tivemos uma preparação ao longo de muitos anos para sermos médicos e estamos 

vivenciando uma situação mais recente e nova na questão educacional e que vai 

exigir de nós, se nós temos aqui 20, 30 anos de médicos os e tem alguns colegas 

mais novos, nós estamos no mesmo barco iniciando a questão acadêmica, uns um 

pouquinho mais e outros menos mas iniciando uma história recente. Metodologia, eu 

particularmente acredito que a metodologia é uma escolha, essa é boa, essa é boa, 
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é uma questão de escolha. Todos nós formamos, todos nós atuamos dentro da área. 

Todos esses alunos nossos na metodologia que foi escolhida, serão médicos 

também, a maioria deles pelo menos né. Então eu vejo que é uma experiência nova, 

é instigante, ela é desafiadora para todos nós, muitos de nós já está em uma 

situação e eu digo isso para mim. Falo assim: Olha hoje eu quero tranquilidade e 

nós estamos entre aspas, “caçando sarna para se coçar”. Por que os alunos, pelo 

menos para mim, esses meninos dominam muito a tecnologia, e isso é um impacto 

muito grande para mim. Eles têm os recursos que não consigo acompanhar e isso é 

desafiador. Então eu acho que a reflexão que a maioria aqui tem tido é em questão 

ao tempo e a preparação que é um desafio novo e recente que nós vamos ter que 

estar oferecendo de uma forma que for surgindo e as necessidades que são 

colocadas, tem que ser trabalhadas na superação dessas necessidades de 

capacitação e de nós nos envolvermos nisso e o tempo mesmo porque viramos 

docentes ou temos essa responsabilidade mas não deixamos de ser médicos o que 

esse afastamento de tempo, essa dosagem de tempo ainda é muito complicada 

realmente, pelo menos no estágio que nós estamos. 

 

Mediador: Número 1. 

Número 1: O que eu vou falar basicamente já foi falado, mas, principalmente pelo 

indivíduo número 8, 2 e 3 e o número 5 falou assim é muito diferente, é claro que 

tem coisas diferentes mas tem uma relação. No começo quando a gente aceitou ser 

médico a primeira coisa que veio foi assim: Nossa será que eu vou dar conta? Mas 

eu vou passar a minha experiência como médico. Eu acho que a minha experiência 

como médico para o aluno será muito importante, para o aluno que está em sala. 

Logo no começo eu fui me sentindo um pouco perdido, mas logo que foi passando a 

nossa experiência que é vasta eu fui vendo que havia uma interrelação entre o que 

eu oferecia e o feedback do que o aluno me passava. Eu transfiro para ele uma 

coisa, antes eu não queria saber muito, sabe aquela coisa tradicional, eu não queria 

saber o que eu recebia em troca. A hoje não, hoje eu me preocupo mais com o que 

o aluno recebeu, pergunto, indago não só na área que eu estou fazendo, uma 

sessão tutorial ou no ano além ou no ano anterior. Me dá se estou no caminho, se 

aquele retorno para mim é interessante porque é lógico que dá prazer em fazer 

essas situações eu costumo dizer que a gente tem, quando eu aceitei o fato de ser 

professor docente da faculdade, primeira coisa foi aquele orgulho que a gente 
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sempre trouxe desde o início lá atrás quando a gente lutou para chegar e eu falei: 

Nossa! Tenho prazer em participar e quero fazer. Mas não é fácil não. Eu ainda acho 

que o “baque” ainda tem, muitas vezes, eu coloco umas coisas de dúvidas se estou 

no caminho certo em relação a exatamente o que o número 3 falava das 

capacitações que a gente vai, apesar de eu ter perdido algumas, eu ainda fico meio 

perdido que eu gostaria de ser melhor avaliado em minha atuação prática para ver 

se eu estou certo. Dentro da minha sala de aula e na minha prática, eu gostaria que 

tivesse alguém para me avaliar e falasse assim: Não você está errando mais aqui, 

você está fazendo isso. Eu não sei se eu estou certo naquele ponto, mas é um 

sentimento assim de ao mesmo tempo de alegria, desafiador e como o 8 falou que 

vale a pena. Mas eu ainda acho que precisamos ser mais avaliados e mais 

treinados. 

 

Mediador: Número 5. 

Número 5: Eu queria dizer que eu concordo com a número 2 e a número 3 sobre as 

capacitações que são mais voltadas realmente para sessão tutorial e agora para a 

avaliação, mas para mim especificamente o mestrado como a número 2 falou, foi um 

divisor de águas e eu vejo a minha evolução que antes eu estava engatinhando, foi 

uma evolução muito mais rápida tanto de entendimento da metodologia que eu não 

tinha muita noção do que era e como aplicar isso na THAM, a simulação é uma 

metodologia ativa por exemplo que eu não tinha a noção do que eu era há um ano 

atrás, e hoje eu estou totalmente nessa aproveitando a metodologia. O Mestrado foi 

crucial, porque se eu tivesse sido colocada na simulação no início da docência, eu 

não ia saber fazer, o que fazer com aquele ensino novo, apesar de ser maravilhosa 

eu não ia saber aproveitar então eu acho que falta é, nos docentes manejo porque a 

gente tem um público que responde, como vocês falaram dos alunos. A gente tem 

interesse da Instituição em capacitar, voltada mais para as outras, eu acho que está 

faltando mesmo da THAM, mas a gente não tem manejo então, às vezes não 

aproveita o que a faculdade nos oferece ou até o que os próprios alunos oferecem 

através do feedback que o número 1 falou, por desconhecimento. 

 

Mediador: Número 7.    

Número 7: Bom, para mim o ser médico, até então era, é ser profissional, ser 

competente e ter uma expertise na sua área, então era um conteúdo todo individual 



83 
 

e dependia sim durante a faculdade, ou tipo de faculdade que nós fizemos se é 

tradicional né, aqui acho que a maioria não teve PBL, mas dependia exclusivamente 

da pessoa né, do ser, e eu acho que isso todo mundo conseguiu de uma certa 

maneira, concordo com o número 8 né, nós conquistamos o nosso espaço, 

conquistamos a nossa expertise e pacientes de uma maneira que eu estava 

totalmente satisfeita né e muito contente também com a parte profissional, com o ser 

médico. E quando fui convidada para iniciar ser professor e ser docente, eu acho 

que eu fui um tanto quanto ingênua, porque eu acreditei que a minha expertise de 

ser médica era suficiente para você instigar conhecimento nos alunos e descobri que 

é totalmente diferente. Então concordo totalmente em grau, número e gênero com o 

número 5 que é muito diferente ser docente e ser médico. Hoje nós não 

simplesmente transmitimos conhecimentos, não é unidirecional né, tudo que você 

ensina, você também aprende, vem, volta e então sinto um pouco de dificuldade 

também ainda talvez por ter pouco tempo de docência né, esses dias nós 

preenchemos um formulário em que tinha que colocar os meses que você é docente 

e os meses que você é profissional. Então existe uma diferença enorme de vinte 

meses para trezentos meses de ser docente profissional e já com pouquíssimo 

tempo de docência, tenho essa dificuldade de avaliação nossa também do aluno, de 

avaliar o aluno na prática que é o que a gente faz na THAM e ser avaliada como 

docente, então mas eu percebo nitidamente que tudo que você está ali para instigar 

conhecimento para estimular criatividade nos alunos, ele de uma certa forma volta, 

você percebe nitidamente isso né, do próprio aluno, então concordo que é muito 

diferente. O que me falta, aí eu concordo com o número 2 é tempo, porque para ser 

docente você precisa de tempo, não é estar presente ali, três, quatro horas da 

semana. Você tem que ter tempo para desenvolver o conteúdo, você tem que ter um 

tempo para desenvolver a metodologia né para aplicar a metodologia e um tempo 

para avaliar. Não adianta você simplesmente aplicar aquilo que você acha correto e 

não reavaliar. Então, a metodologia ativa, eu acho fantástica hoje porque ela permite 

as mudanças de rota, errei aqui, volto, tomo outro rumo, errei aqui, volto e tomo 

outro rumo. Uma hora nós vamos acertar, com certeza, acho que é fundamental 

para mim, isso. 

 

Mediador: Número 6  

Número 6: Bom, eu acho que diferente do que o número 8 disse, eu não tenho 



84 
 

tantos anos de profissão assim médico, mas vendo a proximidade do tempo de 

formação médica para docente eu me sinto um pouco misturada ainda em questão 

de aluno de Medicina de docência, ser médico, para mim ainda está muito 

misturado, porque eu entendo muito das angústias dos alunos, eu acabo 

participando e me vejo em muitas das situações deles. Infelizmente não tenho 

contato nenhum atípico de ensino, ainda fui formada pelo modelo tradicional e 

querendo ou não a nossa formação no ensino tradicional está cada vez mais sendo 

um modelo afunilado. Quando a gente termina uma especialidade a gente acaba 

terminando essa especialidade só nessa especialidade. A gente não tem uma gama 

de especialistas hoje e a gente acaba não tendo uma visão geral da Medicina então 

a gente acaba sendo deficitária nessa parte. Então eu acho que a maior dificuldade 

em ser médico e ser docente é justamente essa. Na docência, eu acho que você 

precisa de tempo, de dedicação e é uma coisa que eu não tenho porque eu estou no 

início da minha vida profissional e de docência então é uma coisa que acaba se 

misturando. Além de tudo é uma coisa que você precisa voltar, além de estar fresco 

algumas coisas na cabeça, mas mesmo assim não é aquilo que você aprendeu na 

vida prática de médico que você às vezes tem que passar para o aluno. Às vezes 

você tem que passar as coisas de uma forma mais tradicional de uma forma que B A 

BÁ e a gente acaba misturando muito prática com a parte teórica e as vezes não é 

aquilo que você precisa ensinar, não é aquilo que você precisa focar então é muito 

difícil, eu acho extremamente difícil, é o que o número 5 disse que é extremamente 

difícil e que as coisas acabam se misturando bastante, mas apesar de tudo acho 

que a docência é uma coisa que está somando demais apesar de eu não ter tanto 

tempo para me dedicar mas é uma coisa que eu já vi que mudou muito a minha 

visão, já mudou muito a vida profissional e pessoal de docente. 

 

 Aproveitando o que o número 6 colocou no final da sua colocação. O que a 

docência tem mudado na sua prática como médico? O que a partir da docência, 

você tem feito de diferente como médico agora?  

 

Número 6: Então só na nova questão, para mim mudou que eu voltei a estudar as 

coisas básicas, eu voltei a ter uma visão um pouco mais ampla da situação. Eu acho 

que a gente se dedica, passa a tentar a se dedicar cada vez mais, então na minha 

vida de médico, ser docente acrescentou e muito, você acaba tendo 
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obrigatoriamente que se dedicar, obrigatoriamente você volta a estudar, 

obrigatoriamente você passa a se aprofundar em temas que antes você 

desconsiderava pela prática mesmo. Então a gente acaba se aprofundando, então 

para mim foi uma coisa que somou demais ser docente na vida médica.  

 

Mediador: Número 2 

Número 2: Eu acho, eu ensino nas minhas práticas eu ensino Semiologia e ensino 

relação medico-paciente e ensino anamnese e eu acho assim, que mudou muito 

porque com o passar dos anos, eu tenho 38 anos de formada, eu tenho o maior 

tempo e eu acho que às vezes com o passar dos anos você vai deixando algumas 

coisas, você vai perdendo algumas práticas e quando você é docente você tem que 

ensinar aquelas práticas. Você vai reler, você vai se atualizar, aquilo lá acaba 

fazendo parte do seu dia-a-dia e do seu consultório. Então você melhora a relação 

médico x paciente, você melhora o seu exame clínico, você por exemplo, hoje eu 

demoro muito mais, apesar que eu sempre fui demoradinha, mas eu demoro muito 

mais hoje para fazer uma consulta do que demorava antes de ser docente né, então 

eu acho que isso aí é um fato positivo na minha vida eu vi benefícios, me trouxe uma 

mudança de visão porque antes eu achava que o aluno, meus filhos brincavam que 

eu era meio “sargentona” que eu dirigia os alunos como “sargentona” e isso não era 

real eu tenho que dar a chance para ele, para o aluno curioso, para o aluno 

perguntador, então hoje eu acho que eu me aproximei muito mais deles e até mais 

dos meus filhos é porque você consegue dialogar de uma forma muito mais 

horizontal e acredito, deixa eu só terminar. O número 8, ele falou que toda a 

metodologia é igual, eu também pensava assim, tanto que eu não deixei os meus 

filhos prestarem metodologia ativa e agora eu já acho diferente, eu acho que a 

metodologia tradicional foi feita para mim e eu fui educada em escola que eu 

levantava quando o professor chegava e depois eu sentava, então o professor era 

aquele cara que ficava no pedestal lá em cima. Hoje, o jovem ele é muito diferente, 

se eu fosse ensinar metodologia tradicional para o jovem de hoje, daria quinze 

minutos e ele queria ir embora, então eu tenho que ter alternativas para segurar 

aquele jovem e a metodologia ativa ela me proporciona isso, que eu consiga 

inclusive hoje que ele faz, ele dá mais aula para mim do que eu para ele então eu 

acabo aprendendo mais. 
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Mediador: Número 5 

Número 5: Eu concordo com a número 2 e número 6 que houve um acréscimo 

muito importante na minha vida, na questão até de tratamento e paciência com as 

minhas pacientes e em relação até com a minha filha porque eu comecei a ver o 

jovem de uma outra forma, entender o mundo deles diferente do que eu estava 

contando. E outra coisa muito interessante que para mim foi interessante é que a 

gente fica em uma zona de conforto e por exemplo eu só conseguia, eu só lia 

coisas, artigos de Medicina e quando foi dado no mestrado um artigo de educação 

eu achei que estivesse lendo grego e era em português. Então na verdade o meu 

entendimento sobre até a vida, as coisas e se interessar por outras coisas mudou 

completamente. A gente fica só em uma coisa, vendo só uma coisa, estudando só 

um assunto e a gente perde o foco e deixa de aprender outras coisas. Eu sempre 

vejo o meu marido e o meu marido é uma enciclopédia ambulante, e eu achava isso 

um absurdo e falava que o meu cérebro só cabia um assunto e na verdade à 

docência me fez estudar outras coisas e a oportunidade de conhecer muita coisa 

boa. 

 

Mediador: Número 4 

Número 4: Como médica no método tradicional, eu acho que na época que a gente 

viveu era aquilo mesmo e não existia tecnologia, não existia informática, não existia 

internet e não tinha nada, era aquilo que a gente viveu e aquele método foi perfeito 

para aquela época. Naquela época eu acho que a gente teve ídolos, a gente teve 

mestres e esses ídolos e esses ídolos e esses mestres, eles eram o que eles eram, 

na frente nossa e para os nossos pacientes. Então eles iam, eles diagnosticavam, 

eles nos ensinavam, eles nos mostravam o que tinha que estudar. Então aquele foi o 

método que eu aprendi e acho que foi corretíssimo para a minha época e que eu 

levo até hoje. E nesse método que eu levo até hoje, eu tinha um conceito que era 

assim, quanto mais eu estudava menos eu sabia e mais eu tinha que estudar, na 

minha área, para eu ter uma qualificação na minha área, não na área dos outros, 

das outras especialidades era assim que eu vivenciava a Medicina mas também, pra 

gente sendo médicos, uma coisa que a gente não aprende e eu tive que aprender 

pela vida que é a gente ser doente, então a gente ser o paciente e não ser o médico, 

a gente não ter o controle das doenças em nossas mãos. Então eu tive que nesses 

32 anos de Medicina 14 com doença, conviver com essa realidade e eu aprendi 
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muito com isso e aprendendo tudo aquilo que a gente não deve fazer e corrigindo 

aquilo que eu também fiz e que estava errado e que aí eu tive que aprender que não 

é assim que o doente gosta de ser tratado né, então eu aprendi com lágrima e isso 

sendo médica. Sendo docente, não sei se posso falar que sou docente, mas 

tentando passar alguma coisa para os alunos eu vi na nossa cidade como a colega 

colocou, eu não torci tanto para ter uma escola de Medicina aqui não, mas ela veio, 

ela veio e a gente está aqui, todos nós tentando dar o melhor que a gente tem para 

essa escola que nasceu aqui recentemente e eu acho assim, a escolha de todos nós 

que estamos aqui foi baseada na capacidade de cada um de nós nessa formação 

tradicional que nós trouxemos e que a gente desenvolveu aqui na nossa cidade. 

Então que se nós estamos aqui e fomos os escolhidos não é à toa e foi baseado 

nesse desenvolvimento do nosso trabalho na cidade que nos trouxe para dentro da 

faculdade para poder passar para esses alunos. Como docente ou como professora 

ou qualquer termo que queira ser usado, eu acho assim, se antes o quanto eu mais 

estudava eu achava que menos eu sabia, agora eu acho que eu não sei nada 

porque agora eu tenho a minha realidade da minha área e eu tenho um bando de 

gente que eu tenho que orientar que tem coisas que não são da minha área e eu 

tenho que estudar e eu não tenho tempo e uma responsabilidade do cão com esses 

alunos que vão sair daí tratando pessoas e tratando até a gente, quem sabe em uma 

noite ou em uma madrugada com um infarto, derrame ou qualquer outra patologia 

em um acidente ou qualquer outra coisa assim. Então nós estamos formando 

pessoas que a gente olha para eles e fala assim: Mas eu estou formando, será que 

ele vai saber me atender na hora que eu estiver lá no pronto socorro? Eu acho que 

isso é uma responsabilidade gigantesca. Ser médico e ser professor é água e vinho 

e o que eu tenho de mais angústia quando eu pego na THAM, quando eu fazia 

THAM eu conhecia mais o aluno, agora fazendo só THAM é muito rápido e eu não 

tenho noção do que aquele aluno sabe, do que aquele aluno é capaz, ele ia para a 

THAM e eu sabia quem era quem e não é o que está acontecendo agora, no quinto 

ano que eles estão chegando e a gente conhece as pessoas. Eu hoje a THAM que 

eu estou fazendo esse ano, dois anos depois que eu decidi voltar, eu estou me 

sentindo muito esquisita porque eu olho ali e eu vejo que tem pessoas que não 

estão nem aí, do mesmo jeito que eu estou me sentindo angustiada que eu acho 

que eu tenho que passar para eles um conteúdo para eles se tornarem bons 

médicos eu percebo que tem muitos que não estão nem um pouco preocupados se 
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eu estou passando conteúdo ou se eu não estou. Então a angústia minha é a minha 

que me sinto um aluno mais velho e com mais responsabilidade com mais visão e 

conhecimento do que vem pela frente, mas eu sou uma aluna que preciso de 

orientação, mas eu estou vendo os alunos que estão abaixo de mim que eu vou me 

pôr no pedestal e olhar para eles que não estão nem aí com a paçoca, não estão 

nem aí com o aprendizado eu não sei nem porque eles estão fazendo Medicina e eu 

não sei o que fazer com eles e aqueles que querem aprender eu estou dando o 

melhor de mim, assim como todo mundo aqui está dando o melhor de si e eles que a 

gente está enxergando que gosta e que quer e agente está vendo que tem 

profissionais que estão no quinto ano agora e a gente olha para eles e se eles 

estivessem na USP, na Paulista, na UNIFEV ou em qualquer lugar seriam tão bons 

quanto eles estão sendo no quinto ano com a gente, é só uma questão de 

oportunidade, de ter crivo e ver casos e ver muitos como acontece nessas grandes 

escolas e a diferença talvez seja essa porque eles estudam, eles tem interesse, eles 

gostam mas essa porcentagem não é a maioria e eu não estou preocupada com 

essa porcentagem porque eu acho que cada um aqui está dando o melhor de si. Se 

a faculdade veio e perguntou se aqui tinha doutor, mestre, titular ou coisa assim, ela 

veio, ela veio e cada um aqui está dando o melhor de si e essa sensação de culpa 

eu não tenho, eu tenho a sensação de responsabilidade de melhorar mais e para 

isso requer tempo capacitação e tudo isso que me falta. Mas eu estou preocupada 

não é com esses porque esses se tivessem entrado em Botucatu, na USP na 

Paulista ou aqui, eles se transformariam em bons profissionais. Agora eu estou 

preocupada com um grupinho ou um grupão que não está nem aí, esse grupo 

literalmente, esse me angustia muito e talvez ele contribua para eu ficar me 

questionando o que que a gente tem que fazer porque eles me ensinaram a 

melhorar mais, não só na minha área. Cada vez que eu estudo uma patologia nova 

que faz muito tempo que eu não vejo um aluno que me pergunta alguma coisa que 

eu não sei, eu vou estudar. Quando ele me pergunta eu falo: Não sei, vamos estudar 

juntos? Não é a minha área e eu não sei, e ele me estimula a estudar e isso para 

mim é bacana, eu estou no lucro, eu sou uma aluna que está no lucro e se tivesse 

alguém me dando um empurrão, eu estaria mais no lucro ainda. Agora aqueles que 

não estão no lucro e não estão tendo visão nenhuma nem nada e eu nem sei o que 

eles estão fazendo ali eles estão me trazendo uma angústia porque eles vão passar, 

eles vão lá no pronto socorro me atender e com infarto, derrame ou alguma coisa 
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assim? Essa é a minha angústia.  

 

Mediador: Número 3 

Número 3: Como médica e como cirurgiã eu achava que a palavra que traduzia 

essa dupla era onipotência, tem cirurgião que não se abre né e com a docência eu 

aprendi que não é assim, que a gente não é onipotente não. Então antes eu falava 

com o meu paciente no retorno: O senhor não parou de fumar? Vai ter que amputar 

a perna! E com a docência eu falaria: O que o senhor acha que vai acontecer se o 

senhor não parar de fumar? Então o meu diálogo com o meu paciente mudou. Eu 

tenho que saber se ele entendeu o que eu disse para ele na outra consulta e não é 

afirmar o que vai acontecer, a notícia vem dele, ele tem o conhecimento prévio do 

que vai acontecer com ele. Eu acho que o relacionamento com o meu paciente 

mudou muito. Eu aprendi a ver a equipe de forma diferente não sou aquela cirurgiã 

que tratava todo mundo no bico do sapato, eu nunca fui assim, mas hoje é 

importante para mim e é assim alguns cirurgiões “Deus chegou”, eu já tratava 

diferente e hoje eu preciso ensinar o meu aluno que essa equipe, se ela não for 

respeitada desde a profissional da limpeza, o trabalho não vai acontecer de uma 

forma saudável e rápida da forma que ele quer. Eu acho que a simulação realística 

traz muito isso e quando a gente quer ensinar o aluno que tem um tempo de abrir 

uma agulha, uma seringa, de preparar uma medicação para você não ser aquele 

médico como a docência me ensinou que fala assim: Vamos logo, anda logo! Não 

vai dar tempo! E hoje ele entende e é isso que eu falo para o meu coordenador e a 

gente trabalhava em um ambulatório com pouca gente para ajudar e quiseram 

modernizar e eu não quero e luto para ter aquele ambulatório pobre onde um aluno 

é o circulante daquele que está fazendo a cirurgia para que ele entenda o que é ser 

um instrumentador, um circulante de um procedimento ele pega a agulha para 

aspirar um anestésico, pega a gaze de onde está. E concordando com o que o 

número 2 falou, eu tenho um filho de oito anos e se continuasse essa metodologia 

tradicional não ia ter formatura porque é uma criança que está além do que a gente 

imagina porque eles têm como o número 8 disse, acesso a uma tecnologia que a 

gente não tem. Se eu colocar ele em uma sala de aula como foi a minha, uma hora 

da tarde no escuro, e o professor dando aula de embriologia ele iria embora e não 

voltava mais. Eu acho que como o número 4 falou, a gente tinha professores ídolos 

e as vezes eu até falo isso para os meus amigos, eu tive preceptores de cirurgia 
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geral e vascular que eu tenho como ídolos e uma delas batiam na gente com o 

ossinho da mão no centro cirúrgico se a gente errasse. Eu amo a Magali que era a 

minha preceptora, mas era uma atitude diferente tradicional que você era totalmente 

passivo e hoje não é assim e hoje a geração não iria suportar. 

 

Mediador: Número 1 

Número 1: É inegável que a partir do momento que você entra numa docência ou 

você acaba como professor por título docente, você estuda mais, primeira coisa, 

senão você não produz mais. E esse detalhe, quando a gente trabalha nas unidades 

médica, apesar de eu ter usado bastante, trabalhado nessa parte habilidade médica 

na minha área, com gente treinado, inclusive com pessoal da UNIFEV tem muita 

coisa trabalhando nisso aí, na parte de alinhamento, eles trabalham muito essas 

técnicas. É uma coisa que você cria, outra coisa é o que você vai passar, então 

quando a gente voltando aos ídolos, que a gente sempre fala que o ideal é sempre 

se inspirar nos ídolos bons e nos maus. Os bons a gente têm que copiar e nos maus 

não seguir exemplo. E eu na hora que eu estou lá dentro do meu consultório, hoje é 

inegável que eu escuto mais, me interrelaciono mais, falo menos e o que é 

importante para mim, antes eu me copiava para fazer o que o meu docente, o meu 

ídolo fazia e hoje eu vou tentar fazer com o meu paciente o que eu estou ensinando 

para o meu aluno. Eu fico agora toda a hora me cobrando e eu vou tentar fazer 

igual. Eu vou tentar passar para o meu paciente que está lá, aquilo que eu ensino 

para o meu aluno, então há esse detalhe desse aprimoramento de você tentar. É 

logico que a gente já tem habilidade, a gente vai ter todo dia, até na nossa casa a 

gente vai ter. 

 

Mediador: Número 8 

Número 8: Eu não tive, eu coloquei uma colocação sobre metodologia e eu achei 

que a discussão rendeu e eu achei que foi boa e eu não coloquei o meu pensamento 

em termos se eu acho esse melhor ou não que aquele. Eu concordo com as 

observações sobre a metodologia tradicional que a gente dá o nome de tradicional, 

eu não sei outro nome para isso, foi muito boa para nós, eu também concordo com 

isso e como eu tenho uma percepção evolucionista eu espero que a daqui a alguns 

anos surjam métodos ainda mais avançados do que é o PBL de hoje. Porque assim 

como tem coisas, o mundo muda e faz parte do conhecimento humano, essa beleza 
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que é a evolução daquilo que você sabe hoje e amanhã pode ser acrescentado. Eu 

achei oportuna todas as observações. Na segunda questão do que eu estou tirando 

de proveito sobre a docência, eu acho que a maioria aqui já dissertou, o número 1 

também apresentou o que pensava, não vou acrescentar muita coisa. É 

principalmente a questão em relação a você, embora a meninada pareça não dar 

muita importância porque eles estão nessa questão online, tudo é online. É o tête-à-

tête que nós estamos acostumados, muito mais conversar pessoalmente do que 

mandar uma mensagem, nós somos dessa época, menos a número 6 a gente 

prefere muito mais um cara a cara, um face-a-face, que a gente fica muito mais à 

vontade que um tex, um WhatsApp embora pareça que não, eles estão nos 

observando. Eu acho que para mim o que mais impacta é eu querer ser um bom 

exemplo, esse que é o meu grande esforço que é o que o número 1 falou e vocês 

todos e é isso que mais impacta pelo menos para mim. Eu tenho uma 

responsabilidade de querer ser um modelo, nós tivemos os nossos modelos e 

querendo ou não nós vamos ser e eles comentam nas rodinhas: Ah o professor 

fulano, o ciclano ele tem essa característica!  

Todos eles comentam. Então eu acho que o grande benefício para mim é eu 

me esforçar em dar um bom exemplo, porque dizem que palavras convencem, mas 

é o exemplo que modifica e eu acho que se ficar isso para a gente, pelo menos para 

mim é o que mais impacta.  

 

Mediador: Número 2 

Número 2: Eu quero voltar a uma parte que o 4 falou, quando aquele número de 

alunos que não se interessam e não estão nem aí, há uns dois anos atrás eu faria 

assim, bom: Problema deles, eu estou ensinando se eles não aprenderem! Então 

quando ela falou eu lembrei do Paulo Freire, o que eu preciso fazer para que ele se 

interesse por aquilo que ele está fazendo? Que estratégia que eu tenho que ter para 

esse aluno entender o tanto que a Medicina é bonita o tanto que a Medicina é 

compensadora apesar de todos os problemas. Então eu acho que tem que ter um 

método para tirar daquele aluno uma vontade de fazer, é o que por exemplo eu 

aprendi muito lá que antigamente se eu dava uma prova e o aluno ia mal: E daí? 

Problema dele! Então se ele não aprendeu, eu não ensinei! Eu acho que essa visão 

já não é tanto da docência, mas sim do mestrado.  
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Mediador: Número 7 

Número 7: Antes de falar o que a docência trouxe para a minha vida, eu tenho um 

consultório e eu não citei isso no primeiro depoimento, o mestrado muda muito o 

nosso conceito e aquela situação se eu sou docente ou não começa a ficar bem 

clara as diferenças e eu acho isso importantíssimo. O que trouxe assim para a 

minha vida e para o meu consultório, eu concordo muito com o número 2, você 

estuda, você aplica, você quer ser profissional. Do jeito que você ensina, você quer 

aplicar até aplicar uma coisa que você não faz então isso ajuda muito. Concordo 

com o número 5 que a educação é diferente de ser médico e alarga muito a nossa 

visão não só como docência, mas como pessoa e aqui eu tenho uma experiência 

pessoal porque eu tenho filhos fazendo Medicina, dois filhos fazendo Medicina em 

escolas diferentes e são pessoas diferentes então eu aprendi muito no mestrado e 

eu concordo muito com a número 2 e que os estímulos são diferentes e as pessoas 

são diferentes. Então, a gente não pode igualar todo mundo. Em uma classe de 

sessenta alunos, o que você vai usar para estimular um, não vai ser o mesmo que 

você vai usar para estimular o outro, são diferentes e eles tem uma diferença muito 

grande em como você vai estimular cada um, isso que eu aprendi muito com os 

meus filhos, eles são totalmente diferentes e eu tenho que respeitar o método de 

cada um, o momento que ele está, cada um dos meus filhos para estimular eles a 

continuarem a fazer o curso de Medicina bem feito. O curso de Medicina não só para 

o docente mas para o aluno é muito difícil, é muito complexo. Nós não estamos 

aptos a aprender tudo ao mesmo tempo, mesmo aqui nessa mesa são várias 

especialidades então se eu não gosto de pediatria eu não vou ser uma médica ruim, 

eu não vou ser uma pediatra, mas eu tenho que ensinar pediatria, você entendeu? 

Mas eu vou ensinar aquilo que ele precisa saber. O aluno muda muito, as respostas 

são diferentes, se eu ensinar uma coisa que eu sei e que eu gosto é fácil é ótimo, 

mas eu não estou aqui para ensinar o que eu sei e o que eu gosto, eu estou aqui 

para ensinar o que eles precisam aprender e aí vale muito, conta muito cada um dos 

alunos. E eles são diferentes, em grupos de dez então a gente percebe que são 

muito diferentes, imaginem em um grupo de sessenta. Então eu acho assim, mudou 

muito e o conceito que o número 8 colocou não é se a metodologia é boa ou 

tradicional ou ruim, não é nada disso, eu acho que a gente precisa é evoluir e a 

metodologia ativa evoluiu. Foi bom para a nossa época, mas nós não estamos na 

nossa época e sim em outra época, o que foi bom para a gente não é bom para os 
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nossos filhos e não vai ser bom para os nossos alunos. O que vai confirmar se é 

bom ou não vai depender do que nós vamos colher agora. O importante é evoluir eu 

acho que a característica marcante que fica para mim da metodologia ativa é que eu 

tenho que individualizar, as pessoas não são iguais, os alunos não são iguais. Se 

um não gosta de uma matéria você tem que deixá-lo crescer em outra e ele vai 

escolher o caminho dele, porque se ele está no curso e ainda não desistiu a 

responsabilidade é nossa e ponto final. Como docente eu penso assim. 

 

Mediador: Número 3 

Número 3: Só para reforçar o que o número 8 disse, a gente não tem que ser ídolo 

mesmo, a gente tem que ser exemplo, tanto na vida médica e ainda está longe para 

eu ser docente, o feedback é positivo, quando o paciente volta para você e se ele 

não voltar pode ser um feedback negativo. Quando ele volta e continua o 

tratamento, eu entendo como um feedback positivo, ele confiou em mim e o aluno 

como o número 8 disse é quando te toma como exemplo. Então eu quis dizer que o 

feedback que nós fizemos recentemente com um outro colega e quando o aluno nos 

disse que ele ia seguir a vida de cirurgião e ele queria ter nós dois como exemplos. 

Então eu acho que apesar de engatinhando a gente está inserido na situação que 

um está ajudando o outro, a gente pede socorro e ele vem e o pouco que a gente 

faz e que eu acho que temos muito a aprender, a gente está conseguindo ser 

exemplo e esse é o meu feedback. O ídolo eu acho, é aquele que impõe, você vê, 

mas você não toca. O exemplo está mais próximo de você, você concorda, você 

discorda, você se aproximou, não é longe dele, você pode perguntar, você pode 

crescer junto. 

 

Mediador: Número 4 

Número 4: Eu não sei se eu fui clara quando falei dos meus ídolos. Os meus ídolos 

foram exemplos, então o que eu chamei de ídolo não é aquele doutor que tem um 

pedestal e que eu achei que ele era lá de cima, não. Foram aqueles que desceram 

até o cliente para o doente e que me mostrava que eu tinha que atender bem o 

cliente, valorizar as condições humanas e o que aquele paciente vivia. Esses foram 

os meus ídolos e tinha os ídolos de barro que ficavam lá no palco e que eram 

fantásticos em conhecimento, estupendos. Assistir uma aula com esses ídolos era 

tudo que a gente queria, eles eram estupendos como ídolos. Agora os meus mestres 
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que foram os meus ídolos são aqueles que desceram até o paciente, eles botaram a 

mão no paciente e hoje eu enxergo algumas coisas nos alunos, que assim, eu me 

sinto melhor como sendo docente/professora, mas eu me sinto melhor porque eles 

estão me transformando em aluna. Eu era aluna do tradicional e acabou, já foi, não 

tem mais, mesmo porque falta docente para o método tradicional, não vai ter mais. E 

esse PBL? Nós estamos aqui como adeptos do PBL, onde esses alunos me 

transformaram em uma aluna, a gente sabe um pouquinho a mais do que eles, é 

assim que eu me sinto  e eu espero que eles continuem me fazendo me sentir aluna, 

se eles fizerem eu me sentir professora, eu vou parar de estudar e eu quero que 

eles me façam continuar me sentindo aluna para que eu continue  estudando e 

enxergando cada um e buscando onde é que eu estou errando com aquele que não 

está alcançando o que eu estou mostrando para ele. Agora eu vou voltar a falar, tem 

alguns que nós estamos empurrando com a barriga porque eles não são médicos, 

não serão, não se transformarão em bons profissionais  e eu posso descer do céu 

com Jesus Cristo que eles não vão querer fazer coisa boa, não vão, nós estamos 

enxergando isso na nossa THAM e nos nossos STs e os alunos estão passando e 

estão no quinto ano e não é por culpa minha, não é o meu método, não é o meu não 

enxergar, a minha vivência, não é tudo isso, eles não querem, eu não sei nem 

porque eles escolheram a Medicina. Então podemos fazer o que a gente quiser. Os 

alunos que a nº3 falou que querem ela e outro colega como exemplo, esse ele já 

enxergou o mestre, o ídolo ou o nome que a gente quiser dar. O cara já enxergou, 

ele olha e quer ser igual porque é assim que ele quer enxergar a Medicina. Agora a 

gente tem um grupo que aí eu falo assim, a minha preocupação é enquanto médica 

que eu posso ser atendida por esse aluno no pronto socorro, enquanto docente 

porque por mais que eu for fazer por esse aluno não vou conseguir fazer ele gostar 

de Medicina, ele está na profissão errada, ele escolheu por algum motivo que não é 

da vontade dele e ele está lá e vai ser médico. Então eu não me sinto como 

responsável por aquele aluno, eu sinto que aquele aluno, eu tenho um grupo de 

tutores, eu tenho toda uma estrutura da escola que a gente tem que ver que é 

possível a ser feito para aquele aluno, porque eu não me sinto responsável por ele 

sozinha na minha THAM, nem no meu 5º ano, agora passando para a clínica. Esse 

aluno, ele não é médico, ele vai receber um diploma, um CRM que é o que está 

acontecendo agora, a gente fala a metodologia. Todos os colegas que dão plantão 

no pronto socorro da Santa Casa ou nos prontos-socorros da vida por aí, eles estão 
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sendo formados no método PBL e todo mundo aqui está vendo o que está 

acontecendo. Eu não sei se a UNIFEV vai pegar o residente daqui dois anos e vai 

ser igual aquilo que estamos assistindo. Mas o que está sendo assistido, o método 

hoje é o PBL do mesmo jeito que nós também tivemos método que não foram bons 

como o método tradicional. Mas esses alunos que hoje residentes nas portas dos 

prontos-socorros, eles foram formados no método PBL e nós estamos vendo o que 

deu, será que é o método? Eu não acho, eu concordo com o número 8, as coisas 

vão mudando, vai evoluindo, vai se acrescentando, eu não acho que é o método, eu 

acho que é o caráter da pessoa, é o que nós temos de recursos humano nas mãos. 

Os 60 recursos que nós temos ali, onde você está fazendo, o número 2 está fazendo 

o máximo possível para trazer para o aprendizado e para a melhoria e ele não vai, 

nem com nenhum de nós preceptores, professores ou que seja, ele não vai e a 

culpa não é minha não, eu não me sinto culpada por esse aluno, eu me sinto 

angustiada por esse aluno porque eu não sei o que fazer com ele, mas me sentir 

culpada e trazer isso para a minha vida de docente ou de medica eu não trago não. 

 

Número 5: Então, eu vou falar alguma coisa sobre o que o número 4 falou, que 

acho que quando a gente faz parte de uma faculdade que o ensino é tradicional, 

vamos dizer assim, os professores não ficam tão focados em saber porque que 

aqueles alunos não estão interessados, agora quando você está em um método 

diferente como a metodologia ativa, eu acho que isso faz parte da metodologia ativa 

se preocupar e tentar resolver, porque os alunos não estão interessados. Realmente 

a metodologia ativa e isso eu só descobri aqui no mestrado e antes eu era 

totalmente contra a metodologia ativa, que você não consegue prender a atenção ou 

ensinar qualquer jovem em uma sala de aula convencional. Eu acho que a tendência 

é mudar até o ensino das escolas do ensino fundamental, porque eles não se 

interessam. Então eu acho que eu interpreto de maneira diferente do número 4, que 

se os alunos faltam da minha aula eu fico chateada e penso porque que eles 

faltaram porque eles tinham que está amando em ter minha aula, ou fazendo minha 

atividade. E que se eles não estão interessados, eu não estou sendo capaz. É logico 

que em uma caixa com 60 alunos, vão ter pessoas que não são interessadas, 

pessoas que estão aqui por que o pai quis, porque é status, a família inteira é 

médica e ele tem que ser médico, mas tem aptidão para ser arquiteto. Mas tem 

pessoas que são extremamente inteligentes e não estamos sabendo aproveitar, e a 
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metodologia ativa ele te instiga a tentar resolver os problemas, vem em pouco de 

encontro a minha personalidade de resolver os problemas dos outros. Mas não é só 

isso, eu acho que a gente tem que deixar as pessoas contentes, e se eu perceber 

que algum aluno acha chato ou se eu estou achando chato, eu não gosto. Então eu 

não quero ir para frente sem deixar ninguém para trás. Eu acho parte da 

metodologia ativa você andar no mesmo barco, logico que cada um no seu ritmo, 

mas eu acho que não é tanto assim, acho que a gente é responsável pelos alunos 

que não estão interessando e a gente tem que dar um jeito, se a gente não 

consegue sozinho, acho que é difícil nessa situação, temos que ter coordenação ou 

alguma coisa para resgatar. 
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APÊNDICE B - TRANSCRIÇÃO NA ÍNTEGRA DO GRUPO FOCAL DE 

DOCENTES DE MÓDULO TUTORIAL 

 

Moderadora: todos entenderam? Podemos iniciar então...gravando? OK 

 

O que falta para desenvolver suas atividades adequadamente? 

Vou questionar de novo, ser médico e ser professor de Medicina, o que  é diferente? 

O quê te falta para desenvolver suas atividades normais? 

Número 5: Tá, assim, eu acho que tem bastante diferença na verdade entre ser 

médico e ser professor, por mais que seja da Medicina que foi aquilo que a gente 

aprendeu, nem sempre, é, a gente não vem pronto com a bagagem pra ensinar né, 

então eu acho que...é, a... a parte de idade né, por mais que as vezes isso seja um 

dom, um talento, você precisa afunilar isso entendeu, então eu acho que é 

principalmente a forma de você saber passar aquilo que você sabe, né, então eu 

acho que é ai que tá a grande diferença. Quando eu vou....quando a gente é só 

médico, a gente não precisa passar uma informação para uma pessoa aprender 

Medicina, a gente precisa passar informação pra pessoa entender sobre..sobre 

aquilo..é uma pessoa leiga né, e o aluno da Medicina não, ele é uma pessoa que vai 

se tornar médico, então você precisa fazer com que ele se torne médico e um bom 

médico né, então acho que isso é uma grande...é..é...uma grande..é um grande 

objetivo nosso né, não que a gente só forme médicos, mas que ajude a formar bons 

médicos, acho que é essa que é a grande cabeça, o grande desafio assim. 

Número 4: O número 5 tocou num ponto, numa palavra que eu acho uma palavra 

chave, a palavra objetivo, quando se é médico agente tem conhecimentos, 

habilidades e atitudes para executar e missão de médico com os objetivos que isso 

requer, que a gente precisa, quando se é professor, ainda que a pauta seja a 

Medicina, é, o objetivo ele deixa de ser o cuidador do paciente e ele passa a ser a 

relação de ensino-aprendizado com o aluno então é isso que complica tudo e 

são…são profissões diferentes né, podem ser executadas pela mesma pessoa, mas 

são profissões diferentes, e é esse que é o problema porque a formação foi para 

uma delas, a formação foi para ser médico, a formação nossa enquanto professor de 

Medicina não foi para ser professor. 

Número 1: É...o número 4 comentou né sobre que as vezes a gente...que as vezes 

o objetivo deixa de ser a relação médico-paciente e passa a ser o ensino, eu acho 
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que não deixa de ser e é aqui que é o grande desafio né, porque muitas as vezes a 

gente ta inclusive ensinando a relação médico-paciente, então você tem que fazer 

um trabalho que é o trabalho como médico, porque eles vão aprender por repetição 

e vão aprender vendo você fazer, então você tem que saber né fazer aquilo ali e 

ainda tem que saber ensinar, então eu acho que as coisas se somam né, assim, a 

atitude médica não deixa de ser objetivo, mas você agrega o objetivo a essa atitude 

né, que é o de ensinar, eu acho que isso é...é um desafio enorme né, porque a 

gente tem que ter os dois objetivos, você não...você não vai deixar de fazer uma 

coisa pra fazer outra, você vai fazer as duas coisas né, você vai ser médico e você 

vai ser professor e ai é que vem os desafios. 

Número 6: Eu concordo com o que o número 4 falou né, o grande desafio da 

docência é isso, a gente não...é a gente não entra pra faculdade de Medicina, a 

gente não forma médico pensando em ser docente, em exercer a docência e de 

repente, nós acordamos aqui sendo professores então isso pra mim foi muito 

angustiante, além de não conhecer nada da docência, não ter domínio, não saber 

mesmo metodologias ativas, metodologia tradicional, a gente não tinha, eu pelo 

menos e conversando com a grande maioria dos colegas a gente não tinha noção 

de como funcionava o curso, de como é o projeto pedagógico de um curso, e de 

repente nós viramos docentes e ainda é uma metodologia nova, então pra mim foi 

muito angustiante. 

Número 7: É...eu acho que é um desafio muito grande porque como médico eu 

consigo transmitir aquilo que eu sei, mas como professor não é....eu não tenho que 

transmitir conhecimento, eu tenho que ser muito mais do que um transmissor de 

conhecimento, eu tenho que ensiná-los a aprender e isso é um desafio, ensinar 

alguém a aprender e aprender de uma forma diferente da qual eu aprendi, então pra 

mim é...era....é muito angustiante até hoje eu deixar o papel de transmissora de 

conhecimento meu pra passar pra um papel de estimular o aluno a buscar o 

conhecimento próprio dele, muito além daquilo que eu aprendi, ou da forma como eu 

aprendi. 

Número 4: É, eu queria fazer um comentário, é, eu...faz dois anos que eu tô 

exercendo docência na Medicina e faz 15 ou 16 não me recordo ao certo que tenho 

formação médica e...e assim, a pergunta me remonta os motivos que fazem a gente 

fazer mesmo o papel do docente né, e quando a gente pensa nisso eu percebo 

algumas fases assim que eu passei, eu acho que no início foi uma fase catastrófica 
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de um choque que você acha que domina uma coisa e você percebe que você não 

tem domínio algum sobre essa questão pedagógica, essa palavra pedagogia, 

ensino, aprendizado, é você vem numa espécie de empolgação, numa espécie 

de..é...mito do academicismo, você vem por pretensões pessoais, por ambições 

é..de...carreira acadêmica, por vontade de ampliar o relacionamento dentro da sua 

profissão e enfim, é, são vários motivos, mas o deparar, o sair da profissão de 

médico e deparar com a profissão de professor ela tem uma fase inicial que pra mim 

foi uma sensação de angústia extrema e que levou ao mesmo tempo a mobilizar 

aquelas forças interiores assim pra buscar resolver isso dentro de mim.  

E ai houve fases de aprendizado, de busca de conhecimento pra buscar capacitação 

pra conseguir o que eu precisava pra exercer essa docência, e ai levou a fazer o 

mestrado específico da área de educação que ajudou muito na atividade da 

docência que pra mim foi um divisor de águas entre o antes e o depois disso, 

pessoalmente eu número 4 fez uma diferença muito marcada nas minhas atividades. 

 

Número 3: Bom...eu não…eu vou repetir o que muitos falaram né, concordo assim 

com o que foi colocado, a experiência de docente principalmente que to tendo aqui é 

muito diferente do que um dia eu já tive, por ser preceptor de um serviço médico e é 

completamente diferente do que se tentar formar alunos em Medicina em 

graduação. Uma das coisas que me chama atenção e que o número 7 comentou, 

que eu tenho uma dificuldade muito grande de, talvez em estimular aos 

alunos…é.…eu fico angustiado, talvez as técnicas minhas, o meu método 

pedagógico, eu não sei o que falta pra realmente estimular os alunos a buscar o 

conhecimento...então…depois…não é preciso falar...é citar, o que o número 7 citou 

claramente ali. 

Número 5: É....é que...você colocou que quando a gente concordasse totalmente 

com uma coisa podia colocar, então assim eu concordo bastante com a colocação 

do número 1 e com a colocação do número 7, acho que elas colocaram pontos bem 

importantes. 

Número 2: É...eu concordo em gênero, número e grau de tudo o que...é falaram até 

agora, mas ser médico eu acredito, nós passamos por isso de transmitir, ter 

conhecimento, de adquirir um conhecimento, ter um objetivo, de transmitir isso e 

mostrar esse conhecimento, como professor, como docente, é um desafio e 

concordo com o número 7 muito, é um dos maiores desafios, porque nós temos que 
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aprender a aprender e juntamente com o discente e o aluno e isso é uma coisa que 

nos deixa muito..é...algumas vezes até angustiado e que... é concordo com o 

número 3 quando ele disse que deixa uma certa é expectativa, deixa uma certa 

angústia de alguns momentos..é..você tem um impasse em algumas situações, 

então isso é difícil e pra que a gente mude isso é aprender, aprender a aprender se 

não fizermos isso acho que não tem outra saída de como a gente vai chegar num 

bem comum pra gente poder organizar essa situação. 

Número 1: Eu concordo com o número 4 também em relação, ela apresentou mais 

ou menos como foi a trajetória né, quando a gente se depara com a atividade 

acadêmica e ai a gente descobre que realmente tem que correr atrás das questões 

pedagógicas e metodológicas que é isso que vai, vai fazer com que a gente consiga 

desenvolver e atingir esse objetivo com o aluno, mas eu concordo muito com o 

número 3 que mesmo a gente buscando as metodologias né, hoje a gente trabalha 

aqui com metodologias ativas, a gente buscando dominar, conhecer, se estruturar, 

eu, é uma coisa bastante particular assim de toda essa trajetória que eu vivi de 

aprendizagem pra poder me tornar professora e tal, mas hoje me sobra ainda uma 

angústia muito parecida uma coisa muito particular com o que o número 3 apontou, 

é...a gente estuda, estuda, estuda técnicas e mais técnicas, e maneiras e 

metodologias, mas a angústia é como a gente vai mobilizar esse aluno a ter vontade 

de aprender, porque as vezes realmente isso é  o que mais pesa na hora que a 

gente chega em casa e pensa poxa será que que nós...será que eu consegui 

motivar esse aprender a aprender, de como....é...hoje...assim não vou chama-los de 

adolescentes porque já são..já tem muitos com mais de 19, mas é um desafio muito 

grande de tirá-los da zona de conforto é...e...e conseguir alguma coisa que os incite 

a querer aprender mais a querer se mobilizar, então pra mim hoje essa é uma 

dificuldade extrema que eu ainda nem com o mestrado nem com alguma leitura de 

todas essas ai eu consegui sarar sabe, eu sempre ainda saio com alguma angústia 

nesse sentido de o que fazer, como fazer pra estimular. 

 

Moderadora: É vou só reforçar que tinha uma outra parte da pergunta né...o quê te 

falta pra essa passagem de ser médico para ser professor de Medicina se é que te 

falta alguma coisa, o que falta? 

 

Número 4: Eu acho que se a gente for pensar que ta fazendo analogia com as 
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dificuldades que a gente teve quando iniciou a profissão médica em si, porque 

professores de Medicina em geral eles tem experiência com a própria Medicina em 

si mais longa em geral, pelo menos eu acho que no nosso curso a gente não tem 

ninguém que começou na docência e não tenha tido um período como médico né, é 

o tempo é uma coisa que tem uma alta resolutividade das angústias, a experiência 

ela leva a busca de resoluções tanto pessoais como coletivas, tanto no ponto de 

vista a Instituição quanto no ponto de vista do indivíduo professor e as experiências 

tanto boas, quanto..é...inadequadas elas nos fazem progredir nessa nossa 

experiência. Nós estamos falando de docentes com um tempo curto, independente 

de qual for, mesmo os que estão na casa a mais tempo esse tempo é curto e 

quando a gente conversa com professores de outros cursos que tem muito mais 

tempo de serviço a gente percebe que a resposta que eles não dão é que o tempo 

vai resolver muitas delas né…é o que a gente vem de certa forma aguardando 

também. 

Número 2: O número 4 lembrou muito bem, fez uma lembrança muito boa, e eu 

acredito também que isso tudo a gente vai adquirir de acordo com a nossa 

experiência e a nossa vivência, assim como nós estudamos e assim como nós 

envolvemos o nosso ser médico pra colocar isso em prática, o ensinamento e muitas 

vezes através dessa nova metodologia, isso nos trás de certa forma uma angústia, e 

isso como a gente não tem a vivência de um longo tempo, a gente em algumas 

questões, a gente se sente um pouco, é, vamos se dizer com medo de algumas 

situações, e isso é natural, porque é uma metodologia nova que nós estamos 

vivenciando e que nós só vamos conseguir é...um...um sucesso vamos se dizer 

assim, um controle sobre isso...é..a partir do momento que nós formos vivendo e 

formos trabalhando as dificuldades no momento de cada situação. 

Número 1: É eu também....eu também acho que, nossa parece que falta tanta coisa, 

mas é o que o número quatro falou, acho que o tempo é que vai, que vai poder 

acumular tudo isso que falta é...e o que o número 2 disse que acho que esse medo 

ta muito ligado as vezes ao desconhecimento né, uma coisa a agente domina as 

questões da Medicina, domina o diagnóstico, é a anamnese e tal mas não domina 

as ferramentas metodológicas, eu né, eu to falando por mim, eu não domino como 

eu gostaria de dominar, né, eu acho que se eu tiver mais conhecimento em relação 

a metodologia e em relação se eu continuar nessa carreira e continuar estudando, 

não parar de jeito nenhum e correr atrás de tudo o que tem de novo, de tudo o que 
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ta aparecendo nessa área, que é muita coisa, a gente....a gente não se sente capaz 

de ler todas as publicações que sai sobre metodologia o tempo interior, é muita 

gente produzindo né, o tema é muito...é relativamente novo a metodologia 

ativa...então é....é...eu sinto que se a gente continuar nesse caminho acho que as 

coisas vão realmente ficarem menos conflitantes, menos tensas assim no dia a dia 

né, mas eu também não sei se isso, se isso vai ser uma verdade né, é o que eu 

espero né, que quanto mais que a gente tiver conhecimento em relação a essas 

metodologias a gente vai poder aplicar melhor isso e vai se sentir um pouco mais 

tranquilo em relação não só ao ensino, mas em relação a própria avaliação né que é 

uma coisa que angustia bastante. 

Número 7: Concordo com o que a número 1 falou...é..o conteúdo programático, 

a...a questão teórica você tem, você conhece, você sabe, eu acho que o que me 

falta muito, é o embasamento pedagógico, é como estimular a ter interesse pelo 

conteúdo em si, como estimular esse aluno a buscar uma fonte diferente, uma fonte 

nova e como fazer com que eles aproveite os momentos que eles tem pra discutir 

isso, então pra mim falta muito embasamento pedagógico que é o que eu não 

aprendi na faculdade de Medicina, nem como docente, nem como aluna, então....em 

nenhum momento..é...foi discutido um mecanismo pra estimular o aluno a aprender 

e como facilitar esse processo, então pra mim falta isso. 

Número 4: Só...eu só queria fazer mais uma observação que, a gente também ta 

conversando com pessoas que todas tem uma experiência de curto prazo com a 

docência, eu tenho uma curiosidade pessoal de saber se esses conflitos e essas 

angústias só não mudariam com o tempo, porque eu não acredito...pelo menos se 

na Medicina não existe essa zona de conforto e tranquilidade, passividade, pelo 

menos eu não encontrei a minha até o momento, eu não sei se a docência também, 

ela não cairia nesse mesmo...é...conflito, se isso é uma questão de mudar talvez o 

conflito, a intensidade, o foco..é...professores mais experientes pudessem nos dar 

uma visão em relação a se isso não é natural se isso não é o esperado né. 

Número 7: É concordo com a número 4...é....o tempo e a maturidade, melhoram, 

diminuem, fazem com que as angústias diminuam, mas eu acredito que essa....esse 

desconforto talvez seja o motivo pelo qual nós estamos aqui, se a gente estivesse 

muito confortável, mesmo com a Medicina me si, nós não estaríamos sendo 

docentes hoje, eu acho que a gente percebe que alguma coisa a mais tem que ser 

feita, eu só não sei exatamente onde nós vamos buscar esse a mais, não sei se é na 
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pedagogia ou onde que é, mas eu acho que a zona de conforto nunca vai chegar 

assim a um ponto que você está totalmente tranquilo, tanto que a gente partiu de um 

campo onde havia uma certa segurança e um domínio pra uma área totalmente 

desconhecida. 

Número 6: Eu concordo com o número 7 então assim acho que o nosso 

embasamento teórico, o nosso embasamento pedagógico é muito pouco, tanto 

quando a gente termina a faculdade de Medicina quando a gente entra pra docência 

ainda é pequeno.....é......como o número 4 falou eu acho que a gente sempre vai ter 

esse conflito, a gente melhor com o tempo, com a experiência adquirida, mas parece 

que quanto mais experiência a gente vai tendo a gente começa a observar o quanto 

ruim a gente era e o quanto a gente ainda tem pra aprender, então eu acho assim 

esse conflito, essa angústia de certa forma é bom pra gente continuar buscando 

novas metodologias, pra gente poder fazer estimular esse aluno a fazer uma busca, 

a ta ligado ao conhecimento. 

Número 5: É eu acho que assim....eu ia falar que eu concordo com o que é...o 

número 4 falou que o com o tempo a gente melhora né, acho que o tempo ajuda 

muito, é o que agora o que a número 6 falou que a gente passa a ver como é que 

era no começo, como é que você tá agora e cada semestre você vai passando e 

realmente a gente vai tendo assim....acho que até assim...é assim...um escalar, uma 

vitória progressiva nossa, pra poder passar esse conhecimento, pra poder ensinar a 

ter mais interesse né, a forma como você passa, tudo isso com o tempo vai 

melhorando, mas concordo também com...se eu não me engano foi a 7 que falou 

que a gente...acho que....nunca vai ta numa zona de conforto, porque a gente nunca 

ta nem em relação a ser médico né, a gente ta sempre vendo...nossa como tem 

coisa aparecendo e vai ter sempre coisa aparecendo em relação a docência também 

e concordo com a 7 quando ela falou, acho que assim pra mim acho que o que mais 

me falta também é a parte de pedagogia....é....assim o que te falta? É isso 

né...porque assim, você ter o conhecimento eu acho que é muito mais fácil e assim o 

nosso tempo de adquirir o conhecimento e como adquirir o conhecimento ele já vem 

com uma carga de tempo muito maior, agora a parte pedagógica...ela é.....ela ainda 

é menor, então eu acho que...acho que o que me falta..eu...eu concordo com a 

número 7 quando ela fala que é a parte pedagógica pra mim também. 

 

Moderadora: Eu vou pra segunda pergunta então, o que a docência tem mudado na 
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sua prática como médico? 

O que a partir da docência você tem feito de diferente como médico? 

 

Número 7: É eu acho que passei a ser mais reflexiva nas minhas condutas a partir 

da docência. Eu saí do piloto automático, quando você estava trabalhando em modo 

intenso e passei a refletir mais sobre tudo aquilo que eu faço no meu dia a dia. Se 

isso melhorou a minha prática? Eu acho que pro paciente em si não houve uma 

diferença porque eu continuo sendo a mesma médica que eu era, mas hoje as 

minhas atitudes elas são muito mais reflexivas do ponto de vista pessoal, toda vez 

eu vou me perguntar se aquilo que eu estou fazendo eu estaria aceitando que o meu 

aluno fizesse ou se aquilo que eu estou fazendo era o que eu esperaria que ele 

estivesse fazendo ao final do curso, então eu me tornei uma pessoa mais reflexiva 

naquilo que eu faço. 

Número 1: É..pra mim a minha experiência e no meu trabalho o que eu percebi é 

que eu fiquei muito mais...eu me apeguei muito mais a necessidade de saúde que o 

paciente trás do que aquela que eu realmente achava que era a necessidade de 

saúde né...eu acho que eu passei a valorizar muito mais o que o paciente aponta 

como necessidade dele e não só...e não aquilo que eu acho que é necessidade 

dele, eu acho que, que eu fiquei muito mais reflexiva como disse o número 7 ai 

principalmente nesse sentido de....de deixar de....de ter foco realmente naquilo que 

ele trás como necessidade e não ter foco naquilo tudo que eu achava o mais 

importante, eu passei a valorizar...o mais importante é sempre o que ele trás 

inicialmente ali...eu acho que a docência me fez ficar mais reflexiva em relação a 

isso e eu pude melhorar minha prática...é...não que eu vá deixar de fazer as coisas 

que eu ache..não...mas aquilo que é importante, mas a minha prioridade hoje é a 

necessidade de saúde que ele trás. 

Número 4: No mesmo sentido do número 1...é...uma das características que eu 

precisei desenvolver pra exercer a sessão tutorial foi a de ouvir, e essa prática de 

ouvir de uma maneira diferente de ouvir a necessidade, de ter troca, também mudou 

muito aquilo que eu via como necessidade de saúde, concordo plenamente com o 

número 1...é...eu consigo hoje dar muito mais autonomia e capacidade de auto 

cuidado pro meu paciente do que eu dava antes, sendo muito menos impositiva e o 

resultado final melhorou, então houve uma modificação na minha prática....é...não 

era uma característica que eu tinha e foi uma característica que eu desenvolvi e 
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ficou muito marcado pessoalmente pra mim essa mudança e nitidamente associada 

com o fato de ter mudado a minha maneira de encarar o outro, o outro no caso o 

aluno...é...durante do processo da sessão tutorial. 

 

Moderadora: Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? 

 

Número 2: Concordo plenamente com a número 7, perfeito, que a questão ai é mais 

reflexiva mesmo, não que a gente deixou de ser o médico que a gente era né, mas 

que a gente deixou de automatizar muito as coisas, e uma coisa que nos fez ter 

essa reflexão mais aprofundada foi a questão da educação na profissão de saúde 

que nós estamos desenvolvendo, então isso nos abriu mais ainda e nos clareou 

muito mais pra tudo isso que nós estamos vivendo hoje e o que nós estamos 

fazendo, então isso se deve muito a tudo isso, é um conjunto não é uma coisa só né, 

então contribuiu bastante, mas a questão é mais reflexiva, que a gente se torna mais 

reflexivo com as coisas. 

Número 6: Bom eu concordo com o 7, com o 2 né, a gente sai um pouco daquele 

automatismo..é...passa a ter uma escuta melhor do paciente, ser mais reflexivo, 

outra coisa que eu achei muito importante e depois que saiu da faculdade a gente 

quase não mais tinha estudado mais profundamente a parte de políticas de saúde, 

então nós vemos....depois que entrei na docência fui estudar mais, conhecer melhor 

como estão as redes de saúde do nosso país que a gente acaba distanciando, isso 

achei muito bom e achei muito importante pra gente, mesmo quem não atende na 

saúde pública as vezes precisa saber como encaminhar e a gente tava muito 

distante disso, isso ajudou bastante também, então a gente acaba aprendendo não 

só a parte pedagógica, a docência, mas coisas e ferramentas que a gente precisa no 

dia a dia. 

 

Moderadora: Mais alguma colocação? Podemos encerrar? 

Então grupo focal do pesquisador Mauro tendo 7 participantes docentes de sessão 

tutorial. 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE ESCLARECIDO (TCLE) 

 

Você está sendo convidado a participar de uma pesquisa Programa de Mestrado 

Profissional “Ensino para as Profissões da Saúde “ da PUC-SP intitulada 

“Compreender a Transição de Médico Profissional para Docente”.  

Venho através desta, obter o seu consentimento informado livre e esclarecido como 

participante desta pesquisa. 

A transição entre o profissional médico para profissional docente ocorre de forma 

abrupta, esbarrando na falta de conhecimento didático e pedagógico. 

O objetivo desta pesquisa consiste em avaliar como ocorre a transição e qual o 

impacto desta transição no profissional médico.  

A presente pesquisa será desenvolvida através grupos focais de docentes médicos 

em duas unidades curriculares distintas: Treinamento de Habilidades e Atitudes 

Médicas e Módulo Tutorial.  

A Unidade Curricular de Treinamento de Habilidades e Atitudes médica (THAM) 

consiste no ensino aprendizado avaliando as competências destes alunos e suas 

habilidades frente a diversos cenários práticos; a Unidade Curricular de Módulo 

Tutorial consiste no estudo de casos baseados em problemas (PBL), na qual os 

conteúdos teóricos são abordados.  

Os grupos se reunirão em dias separados conduzidos por um profissional docente 

neutro. As discussões serão gravadas e posteriormente serão transcritas na íntegra 

para análise, através de perguntas previamente estabelecidas. A duração de cada 

encontro será de aproximadamente duas horas, podendo ocorrer em dois 

momentos, caso seja necessário. 

Riscos: Mínimos, podendo causar desconforto aos participantes da pesquisa 

Benefícios: Avaliar as percepções desta transição nos profissionais docentes 

médicos, podendo gerar novas estratégias de abordagem caso sejam necessárias. 

Ao Participar da pesquisa você concorda que esses resultados serão divulgados e 

publicados, preservando seu nome, que será indicado por letras do alfabeto. 

Você poderá retirar seu consentimento informado a qualquer momento e não mais 

participar se assim o desejar, sem que isso lhe traga qualquer prejuízo. 

Não haverá quaisquer despesas aos participantes da pesquisa. 

A Pesquisa e o TCLE estão de acordo com a resolução 466/2012 
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Pesquisador responsável: Prof Esp Mauro Esteves Hernandes. Tel de contato 17-

991459465 

Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFEV: Rua Pernambuco, 4196- Votuporanga-

SP, tel 17-34059974 

 

Nome do Investigador:____________________________________________Data: 

________________ 

 

Assinatura do Investigador:_______________________________________ 

 

Nome do 

Participante:____________________________________________Data:_________

_______ 

 

Assinatura do Participante:__________________________________________ 
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APÊNDICE D - PERGUNTAS 

 

1) Ser médico e ser professor de Medicina. O que difere? O que te falta? 

2) O que a docência tem mudado na sua prática como médico? O que, a partir 

da docência, você tem feito como médico agora? 
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ANEXO A - PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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