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RESUMO  

 
Esta pesquisa, desenvolvida no período de 2002-2006, tem como objeto de estudo a 
aula universitária. O objetivo é identificar as bases epistemológicas que 
fundamentam a aula nesse contexto específico, compreender como ela se constitui 
e se institui e quais as sinalizações de uma prática pedagógica na perspectiva da 
formação humana na integralidade. O estudo parte da concepção de educação 
como processo de humanização, conforme teorias de Paulo Freire e Martin Buber, 
para os quais o diálogo e a ética são princípios fundamentais nesse processo. Situa 
o objeto no contexto da transição paradigmática, seguindo Boaventura Santos e 
Edgar Morin na crítica que fazem à modernidade e no anúncio de uma nova ciência. 
Adota teorias pedagógicas que têm a aula como objeto da Didática, lugar 
privilegiado da formação universitária e um dos espaços da profissionalização 
docente, a exemplo dos estudos de Isabel da Cunha e Cleoni Fernandes. O 
problema da pesquisa remete a uma abordagem metodológica de base filosófica 
fenomenológico-dialética, a partir das teorias de Antônio Rezende, haja vista o 
intento de compreender os sentidos de um fenômeno que é cultural e se configura 
numa experiência vivida. Utiliza metáforas: o vôo da gaivota para representar a 
própria pesquisa; o ninho, o objeto de estudo; e os pássaros cantantes, os sujeitos 
da pesquisa. Define como unidade de análise o Centro de Ciências da Saúde da 
UFPE, cujo objeto empírico é a sala de aula do Curso Médico. Adota os recursos da 
observação de sala de aula e da entrevista na coleta de dados. Interpreta os 
discursos dos professores e dos alunos acerca de suas vivências na aula. Os dados 
indicam que a aula universitária se constitui numa complexa relação entre práticas 
aninhadas compartilhadas – o currículo na sua expressão mais objetiva da aula, a 
sala de aula, o ensino-aprendizagem, a docência – e práticas aninhadas 
concorrentes – as políticas públicas de saúde, os movimentos sociais relativos à 
saúde da população e as práticas médicas. Apreende os sentidos que emergem do 
empírico, expressando contraditórias relações entre: teoria-prática, competência-
competição, individual-coletivo, geral-específico. Identifica elementos que se 
aproximam e elementos que se distanciam da formação humana na integralidade e 
trazem as marcas de um tempo e de um lugar específicos. Em síntese, o estudo 
revela que a aula universitária se constitui e se institui numa dupla dimensão, 
regularidade plural e diversidade, as quais, contraditoriamente, produzem uma 
marca de singularidade no contexto do Curso Médico.  
 

Palavras-chave: Aula Universitária - Prática Pedagógica – Formação Humana -
Transição Paradigmática 
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ABSTRACT 
 

The object of this research, carried out from 2002 to 2006, is the study of 
undergraduate classes. It aims to identify its epistemological basis, in order to 
understand the way this kind of class constitutes and institutes itself and which are 
the features of a pedagogical practice that works towards the formation of the human 
being as a whole. It takes as a premise not only the concept of education as a 
process of humanization, according Paulo Freire and Martin Buber, in which dialogue 
and ethics are fundamental, but also the concept of class as the privileged space for 
college formation and one of the places where teachers develop professionally, as 
Isabel Cunha’s studies. As theoretical sources it refers to studies in the fields of 
Pedagogy that discuss the class in the context of “paradigmatic transition,” as well as 
to Sociology and Philosophy studies, on the basis of Boaventura Santos and Edgar 
Morin’s criticism to modernity and consequent announcement of a new science. The 
nature of this research asks for a methodology based on a phenomenological and 
dialectic approach, based on the theory of Antonio Rezende, due to the will to 
understand the meaning of a cultural phenomenon that takes place in a live 
experience. It appeals to metaphors: the flight of the seagull stands for the research 
itself; the nest, for the research object; and the singing birds, for the research 
subjects. The unity of analysis is the Centro de Ciências da Saúde da UFPE and as 
the empirical object classes at the Medical School. It uses as research tools class 
observation and data collected through interviews. It analyses the discourse in 
teachers and students’ speeches and in pedagogical practices. The data reveal that 
the class results in a complex relationship among nestled shared practices, such as 
the curriculum, the classroom, the teaching-learning process, and teaching itself and 
nestled competitive practices, such as the public health politics, the social 
movements related to people’s health, and the medical practices. The meanings that 
emerge from the empirical data express a contradictory relationship between theory 
and practice, competence and competition, individual and collective, general and 
specific. It identifies the elements that get closer or farther from human formation in 
its totality and that show the signs of a specific time and place. In summary, this 
study shows that the undergraduate class constitutes and institutes itself on a double 
dimension – plural regularity and diversity – which contradictorily produces a 
distinctive feature in the Medical Course context. 
 
  
Key words: Undergraduate Class - Pedagogical Practice - Human Formation - 
Paradigmatic Transition 
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RESUMÉ 
 
L’objet d’étude de cette recherche, développée pendant la période 2002-2006 est le 
cours dans l’enseignement supérieur. Son objectif est d’identifier les bases 
épistémologiques qui fondent le cours dans ce contexte spécifique, comprendre 
comment ces bases se constituent et s’instituent et, quelles sont les signes d’une 
pratique pédagogique dans la perspective de la formation humaine dans son 
intégralité. L’étude prend comme point de départ la conception d’éducation comme 
processus d’humanisation, suivant les théories de Paulo Freire et Martin Buber, pour 
lesquels, le dialogue et l’éthique sont les principes fondamentaux dans ce processus. 
Ce travail place l’objet dans le contexte de la transition paradigmatique, suivant les 
conceptions de Boaventura Santos e Edgar Morin, tenant compte de la critique faite 
par ces auteurs de la modernité et l’annonce d’une nouvelle science. Les théories 
pédagogiques qui prenne le cours comme objet d’étude de la Didactique, lieu 
privilégié de la formation universitaire, telles que les études de Isabel Cunha e Cleoni 
Fernandes sont aussi adoptées dans cette recherche. Le problème de recherche et 
l’intention de comprendre les sens d’un phénomène qui est culturel et se fait voir 
dans une expérience vécue amène à faire le choix d’une méthodologie philosophique 
phénoménologique-dialectique, suivant les théories de Muniz Resende. Des 
métaphores sont utilisées : le vol des mouettes pour représenter la recherche elle 
même ; le nie, l’objet d’étude ; les oiseaux qui chantent, les sujets de la recherche. 
L’unité d’analyse est le Centre des Sciences de la Santé, dont l’objet empirique est la 
salle de classe du cours de médecine. Les données recueillies sont issues 
d’observation de classe et d’entretient. Les discours des enseignants et des 
étudiants sur leurs vécus en classe sont interprétés. L’analyse des données montrent 
les cours dans l’enseignement supérieur se constituent en une relation complexe 
entre des pratiques couvées partagées – le curriculum dans son expression plus 
objective du cours, la salle de classe, l’enseignement et l’apprentissage, le travail du 
professeur– et des pratiques couvées concourantes – les politiques publiques de 
santé, les mouvements sociaux relatifs à la santé publique et les pratiques 
médicales. Ce travail appréhende les sens qui émergent de l’empirique pour 
exprimer des rapports contradictoires entre théorie et pratique, compétence et 
compétition, individuel et collectif, général et spécifique. Il identifie des éléments qui 
s’approchent et d’autres qui s’éloignent de la formation humaine dans son intégralité 
et prennent des repères d’un temps et d’un espace spécifiques. En résumé, cette 
étude met en évidence que le cours universitaire se constitue et s’institue en une 
double perspective, régularité pluriel et diversité, lesquelles, contradictoirement, 
produisent une marque de singularité dans le Cours de formation des Médecins. 
 
 
Mots clé: Cours Universitaire – Pratique Pédagogique – Formation Humaine – 
Transition Paradigmatique. 
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UM VÔO PANORÂMICO, CONSTRUINDO, DESVELANDO E ANUNCIANDO O 

OBJETO: A TÍTULO DE INTRODUÇÃO  

 
 
 

 
Quanta coisa mais há agora para viver! Em vez de nosso 
monótono vôo de ida e volta até os barcos de pesca, há agora 
uma razão para viver (...) Podemos aprender a voar! (BACH, 
2003, p. 24). 
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Nos últimos quinze anos a aula universitária tornou-se um tema de interesse 

crescente na Academia, apesar de a produção em torno da temática ser ainda 

tímida. O interesse justifica-se pelas novas demandas educacionais da 

contemporaneidade que submetem a universidade à crítica e exigem o repensar dos 

seus espaços formativos. 

A universidade, como “lugar da formação profissional, produção e 

disseminação do conhecimento e da cultura” (WEBER, 2000, p. 15), tem vivenciado 

processos de desestabilização nas suas funções historicamente conquistadas. A 

aula, por ser o “espaço nuclear” da formação (TARDIF e LESSARD, 2005) e lugar 

privilegiado da materialização do currículo, tem sofrido o impacto desses processos, 

haja vista os movimentos de reforma curricular por que têm passado os diversos 

cursos universitários. 

As reformas são forjadas dentro de novos projetos político pedagógicos sobre 

os quais a universidade é chamada a pensar, o que é legitimado na Lei de Diretrizes 

e Bases de 1996 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Superior. 

As novas propostas expressam projetos que nascem no contexto da 

modernidade, a quebra do paradigma positivista, o avanço da ciência e da técnica, 

aliados à nova ordem do trabalho capitalista e dos movimentos sociais. Em curso, 

seguem proposições formativas diversas. Contraditoriamente convivem hoje: um 

projeto pautado nos princípios neoliberais, cuja ênfase incide na preparação técnica 

para o trabalho e propostas de formação integral da pessoa humana. Esse 

fenômeno está evidenciado, por exemplo, nas recomendações do Relatório para a 
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UNESCO da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI. Cita o 

documento: 

 
Tudo nos leva, pois, a dar novo valor à dimensão ética e cultural da 
educação (...) a dar efetivamente a cada um os meios de 
compreender o outro, na sua especificidade, e de compreender o 
mundo na sua marcha caótica para certa unidade (...). É preciso 
começar por se conhecer a si próprio, numa espécie de viagem 
interior guiada pelo conhecimento, pela meditação e pelo exercício 
da autocrítica (...). Daí, entre outras coisas, a necessidade de uma 
iniciação precoce à ciência, aos seus métodos de aplicação ao difícil 
esforço por dominar o progresso dentro do respeito pela pessoa 
humana e da sua integridade (...), a preocupação ética (DELORS, 
2004, p. 16-17). 
 
 

Tendo em vista que a maioria dos estudos acerca da universidade “ou têm se 

dirigido às perspectivas históricas e políticas ou têm se reduzido ao estritamente 

didático”(CUNHA, 1998, p. 15), esta pesquisa lança-se ao desafio de fazer vôos 

entre o contexto social mais amplo e a aula universitária. 

Por ser uma produção cultural, a aula é um espaço humanamente construído 

que, vem sendo re-significado ao longo da história, e, como tal, é aqui investigada, 

considerando-se os muitos sentidos que emergem do objeto, num tempo e num 

lugar específicos. 

 

Motivações e origem do estudo 

(...) a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para 
compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale 
dizer: como alguém vive; com quem vive; que experiências tem; em 
que trabalha; que desejos alimenta; como assume os dramas da vida 
e da morte e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão 
sempre uma interpretação (BOFF, 1997, p. 9). 

 
 

O estudo emerge da minha própria história de vida pessoal e, profissional, 

marcada pela paixão de ser professora, que, a despeito de todo o processo de 

desvalorização da profissão, mantenho viva. Sinto este momento acadêmico como 
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sendo uma conseqüência quase inevitável no processo de elaboração de um 

conhecimento coletivo e, ao mesmo tempo, “autobiográfico”, como diz Santos (1989, 

p. 328). 

O interesse pela temática nasce em meio às atividades acadêmicas como 

professora universitária, no campo da Didática. Da vivência e dos estudos sobre o 

assunto vão surgindo questionamentos acerca da problemática que tem envolvido a 

universidade e, particularmente, a aula, objeto de minhas maiores motivações. 

Da vivência e da experiência pensada, das atividades docentes e de 

pesquisa, junto às demais atividades pedagógicas requeridas na Academia, 

observando as diversas práticas, tendo as colegas e os colegas, as alunas e os 

alunos como interlocutores, cresce o desejo de conhecer a aula além da aparência 

imediata, compreender os seus muitos sentidos, por vezes escondidos na percepção 

do cotidiano. De fato, o objeto desta pesquisa, mesmo sendo uma produção de 

muitos, não deixa de ser pessoal e faz parte de um problema da vida prática. 

Como aspecto de mobilização da pesquisa, destaco a participação no “Curso 

de Atualização Didático-pedagógica”1, destinado aos professores da UFPE. A 

experiência tem possibilitado uma reflexão de natureza didático-pedagógica sobre o 

contexto da sala de aula do ensino superior, as suas relações com a problemática 

institucional universitária e a prática social mais ampla. Como resultado das 

primeiras avaliações do curso, 

 
(...) têm-se apreendido algumas sinalizações críticas favoráveis nas 
práticas docentes dos professores envolvidos, não obstante uma 
tendência conservadora, presente nos seus discursos(...). Acresce-
se a isso o desejo dos professores de aprofundarem os sinais de 
mudanças nas suas práticas, enaltecendo os encontros realizados na 

                                                 
1 Projeto iniciado em 2000, numa parceria entre a Pró-reitoria para Assuntos Acadêmicos e o Centro 

de Educação/UFPE, do qual participo como integrante da equipe pedagógica de concepção e 
desenvolvimento do Projeto junto às professoras Márcia Maria de Oliveira Melo e Kátia Maria 
Ramos. A partir do ano de 2004, o Curso se constituiu como um Programa Institucional, sob a 
orientação das novas gestões da PROACAD e do CE. 
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UFPE (...) pela possibilidade de trocas com os seus pares (MELO, 
2001, p. 5).  
 
 

  Isso reafirma a idéia de que há um movimento, ainda que seja incipiente, 

sinalizando na direção de novas concepções e práticas, na aula universitária. Os 

estudos de Santos (1999) identificam o momento como sendo de “transição 

paradigmática”2, assim como resultados de pesquisas, a exemplo das conduzidas 

por Cunha (1998) e Fernandes (2004), que encontram na aula universitária práticas 

pedagógicas inovadoras. Nessas práticas os professores tentam fazer ruptura com 

os princípios do ensino dito tradicional, presidido pela ciência positivista, e seguem 

na direção do novo paradigma sociocultural e científico. 

Atividades, também, têm sido desenvolvidas nos últimos anos na UFPE no 

intuito de superar problemas do ensino universitário, como o PROENSINO e o 

Projeto VIRTUS3, dentre outras de iniciativa dos próprios professores que, muitas 

vezes, permanecem no anonimato. Essas atividades dão sinais de mudança em 

curso na prática pedagógica, conforme depoimentos informais de alguns professores 

envolvidos nas experiências. 

 

A pertinência do estudo 

Grande parte das pesquisas acerca da problemática da Universidade 

Brasileira tem se concentrado nos aspectos organizacionais e institucionais, 

priorizando a reflexão sobre a política educacional para o ensino superior, 

                                                 
2 Entendida a partir do pensamento de Boaventura Santos como crise epistemológica e societal da 

modernidade e emergência de uma nova ciência, novos modos de organizar e viver em sociedade. 
3 O PROENSINO, dirigido aos cursos de Graduação, foi instituído no ano 2000, sob a coordenação 

da PROACAD, com o propósito de “corrigir as deficiências identificadas no ensino de uma disciplina 
ou um conjunto de disciplinas de um curso, procurando atender recomendações das novas 
diretrizes curriculares...”; e o Projeto VIRTUS, iniciado no mesmo período, tem como objetivo 
“desenvolver ambientes de estudo virtual, a serem utilizados como apoio ao ensino presencial e/ou 
a distância”. 
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particularmente no que tange à questão da autonomia universitária e aos processos 

de avaliação institucional. 

Silva afirma que “em termos de universidade, a sala de aula continua sendo 

uma desconhecida e invisível caixa-preta” (1996, p. 61). Na verdade, através da 

crítica da Sociologia da Educação, sabe-se muito a respeito daquilo que se passa 

nas salas de aula dos outros níveis de ensino, mas muito pouco do que ocorre nas 

salas de aula das universidades. 

Esse quadro vem sendo revertido nos últimos anos, dada a emergência de 

estudos e pesquisas que tomam lugar na produção acadêmica em torno de práticas 

pedagógicas desenvolvidas na universidade, haja vista os estudos realizados em 

âmbito nacional e estrangeiro, a exemplo de Nóvoa (1991); Cunha (1998, 2000, 

2004); Masetto (1998, 2003, 2005); Fernandes (1999, 2004); Castanho (2000); 

Veiga e Castanho (2000); Castanho e Castanho (2000); Pimenta e Anastasiou 

(2002); Anastasiou e Alves (2003); Teodoro e Vasconcelos (2005); Tardif e Lessard 

(2005). 

A meu ver, mesmo assim, ainda são poucos os estudos que tratam 

especificamente da aula universitária, o que se constitui num tema relevante, hoje, 

em virtude da crítica que vem se impondo a essa instituição que passa por 

momentos de crise e insatisfação de toda ordem. Por ser a aula o espaço 

privilegiado da formação, lugar de materialização curricular, expressão de um dado 

projeto político-pedagógico, urge que seja revisitada, através de estudos e 

pesquisas. 
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Objeto, objetivos e referencial básico 

  O propósito é fazer um estudo da aula, buscando compreender como, de fato, 

se institui e se constitui na universidade, na sua complexidade estrutural, em meio à 

realidade social marcada pela intensa crise que caracteriza os dias atuais. 

Tendo como referência o debate que se vem fazendo no meio acadêmico em 

torno dessa temática, vou apropriando-me da compreensão do objeto, no diálogo do 

conhecimento já elaborado com os muitos sentidos que vão emergindo do próprio 

objeto, ao longo da pesquisa. Pois, já dizia Cardoso que “não é sobre a escuridão 

que se trabalha, mas sobre áreas iluminadas, quando se considera precária essa 

iluminação passada” (1978, p. 27). 

Para demarcar o campo teórico no qual situo o objeto de estudo, vale afirmar 

que tomo a aula como objeto da Didática no campo da Pedagogia, que, por sua vez, 

tem a educação como seu campo de estudo. Educação entendida como processo 

de desenvolvimento integral da pessoa humana, conforme estudos de Freire (1996), 

Röhr (1999), Mariotti (2000), Severino (2001). 

Nessa perspectiva, considero alguns estudos que fazem uma leitura crítica da 

sociedade moderna e que discutem o ponto de tensão existente entre o avanço da 

ciência e da técnica e o processo de humanização (BOAVENTURA SANTOS, 1989, 

1999, 2004; DELORS, 1998; MORIN, 1999 e 2000; TRINDADE, 2000; MILTON 

SANTOS, 2001).  

Quanto ao objeto de estudo na sua especificidade _ a aula universitária _,sigo 

orientações teóricas que se opõem ao conservadorismo de concepções e práticas 

pedagógicas não-críticas, conforme os estudos de Freire (1983; 1992; 1996); Cunha 

(1989); Veiga (1991); Oliveira (1993); Penin (1994; 1995), dentre outros. 
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Dedico uma atenção especial aos estudos que identificam na aula 

universitária, hoje, espaços de construção de um novo paradigma; é o caso dos 

estudos de Cunha (1998; 2000; 2004); Castanho (2000); Lucarelli (2000); 

Anastasiou e Alves (2003); Fernandes (2004). 

Por ser a aula universitária uma prática educativa, faço uma reflexão acerca 

dos sentidos mais profundos e sutis da pessoa humana no seu processo de 

formação no contexto da aula, lembrando que as teorias didático-pedagógicas têm 

enfatizado, ao longo da história, aspectos particularizados da pessoa (o cognitivo, o 

político, o afetivo, o técnico). Essas dimensões do humano são, por vezes, 

consideradas de modo fragmentado, incompatíveis com a educação na perspectiva 

da formação integral. 

Nesse sentido, busco a contribuição da Filosofia (BUBER, 1982; FREIRE, 

1996, 2000a, 2000b; RÖHR, 1999, 2000; SEVERINO, 2001) ao campo da Didática, 

uma vez que 

 
(...) ver com clareza, abrangência e profundidade a realidade, 
assumindo diante dela uma atitude crítica é a tarefa constante do 
filósofo, que, além do mais, orienta-se num esforço de compreensão, 
isto é, de desvelamento da significação, do sentido, do valor dos 
objetos sobre os quais se volta (RIOS, 2002, p. 44). 

  

Esses estudos, junto às idéias formuladas por Mariotti (2000) no diálogo que 

estabelece entre a Psicologia e outras áreas do conhecimento ajudam a 

compreender o sentido da humanização, em que ética e diálogo se impõem como 

condição da educação na perspectiva da formação integral da pessoa humana. 

Na pesquisa de campo, adoto como unidade representativa de análise a 

Universidade Federal de Pernambuco-UFPE. O propósito é compreender como a 

aula universitária se reorganiza de modo a responder às demandas 

socioeducacionais que lhe são formuladas hoje, procurando olhá-la tal qual se faz no 
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seu cotidiano, sem perder de vista a intencionalidade que orienta a investigação: 

identificar possíveis sinalizações de uma prática pedagógica a favor da 

humanização. 

Em síntese, procuro identificar as bases epistemológicas que fundamentam a 

aula no contexto da universidade hoje, de modo a apreendê-la, desvelando seus 

muitos sentidos, definindo o seguinte problema de pesquisa: como se constitui e se 

institui a aula universitária no contexto de crise da universidade, e quais os 

elementos sinalizadores de uma prática pedagógica na perspectiva da educação 

como processo de formação integral da pessoa humana? 

Defino como objetivos específicos: a) Interpretar a dinâmica da aula 

universitária em suas múltiplas relações e dimensões; b) Apreender a estrutura da 

aula, procurando identificar os seus muitos sentidos; c) Identificar, no contexto da 

aula, possíveis sinalizações da formação integral da pessoa humana. 

Nessa direção, sigo a abordagem epistemológica que meu objeto sugere: a 

orientação fenomenológica-dialética, apoiando-me, principalmente, nas concepções 

de Rezende, para quem a educação é vista como um “processo-projeto de 

humanização do sujeito (...), sujeito-ativo da história e da cultura” (1990, p. 69). 

Escolho o Curso Médico do Centro de Ciências da Saúde da UFPE como 

campo de investigação, tendo em vista a intenção expressa no seu projeto político-

pedagógico, em desenvolvimento, a partir do ano de 2003: resgatar os princípios de 

formação humano-profissional do Curso. Focalizo particularmente os módulos de 

Fundamentos da Atenção Básica de Saúde I e Fundamentos da Atenção Básica de 

Saúde II, oferecidos aos alunos do terceiro e quarto períodos, no primeiro e segundo 

semestres letivos de 2004, respectivamente. Faço essas escolhas a partir de 

critérios qualitativos que serão explicitados posteriormente. 
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Adoto como instrumentos principais da pesquisa a observação e a entrevista. 

Realizo observações de aula durante dois semestres e de encontros pedagógicos no 

mesmo período; estudo documentos pertinentes à aula e realizo entrevistas com 

alunos e alunas, professores e professoras4, ao lado da revisão bibliográfica que 

acompanha todo o estudo. 

Da análise e interpretação dos dados emergem sentidos, que permitem 

cumprir os objetivos definidos no projeto, de modo a responder às questões da 

pesquisa e suscitar outras. 

Acredito que uma leitura profunda e uma sistematização cuidadosa da aula 

universitária, buscando interpretar e atribuir sentidos à realidade, que se faz como 

um complexo ninho de relações internas e externas, traz contribuições significativas 

à produção do conhecimento que vem sendo gestado acerca dessa instituição. Os 

resultados da pesquisa podem alimentar o debate em torno da temática fazendo 

avançar os estudos acerca da aula universitária como espaço da formação. 

 

A estrutura do texto 

O primeiro capítulo, “Voando sob as nuvens de um céu em tempestade”, 

discute o contexto atual, identificando as novas demandas educacionais e suas 

expressões na universidade. O propósito do capítulo é apresentar um quadro 

teórico, de modo a situar o objeto no tempo e espaço em que a pesquisa é 

desenvolvida. 

O segundo capítulo, “O ninho revisitado: a aula, um saber didático”, faz uma 

sistematização do debate acadêmico atual acerca da aula universitária e dos 

elementos que a compõem. 
                                                 
4 Todas as vezes que utilizo as palavras professores e alunos, estou referindo-me aos professores e 

às professoras, aos alunos e às alunas. Uso essa forma genérica para não cansar o leitor com 
repetições freqüentes. 
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O terceiro capítulo, “Apreendendo sentidos e um jeito próprio de voar”, discute 

fundamentos filosóficos que dão suporte ao estudo, define pressupostos teórico-

metodológicos e anuncia o vôo metodológico que segue a pesquisa. 

O quarto capítulo faz uma sistematização das “Práticas aninhadas 

concorrentes: as políticas públicas de saúde, os movimentos sociais, as práticas 

médicas”, de modo a compreender a aula na especificidade do Curso Médico. 

O quinto e o sexto capítulo são dedicados à sistematização da análise e 

interpretação dos dados da pesquisa de campo. O quinto capítulo, “O ninho e as 

práticas aninhadas compartilhadas”, permite fazer uma restituição da estrutura do 

objeto, a partir das seguintes categorias de análise: currículo, sala de aula, ensino-

aprendizagem, docência.  

O sexto, “Refazendo o ninho: apreendendo unidades de sentido e desvelando 

a aula”, dá prosseguimento à sistematização, avançando na análise e interpretação 

dos dados. Esse último capítulo aponta as tensas relações existentes na aula entre: 

teoria e prática; competência e competição; individual e coletivo; especialidade e 

generalidade, como sentidos que emergem do empírico. 

“Enfim, um pouso!”. A título de elaboração de uma síntese possível, essa 

parte do texto tece considerações gerais acerca do objeto de estudo refazendo o 

percurso de elaboração da Tese, fazendo uma revisão dos achados da pesquisa e 

discutindo suas implicações mais amplas. As palavras finais contem uma reflexão 

para além dos objetivos da pesquisa, constituindo-se num novo ponto de partida 

para novos vôos. 
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CAPÍTULO 1 VOANDO SOB AS NUVENS DE UM CÉU DE TEMPESTADE 

 
 

(...) o ser humano vive distendido entre a utopia e a história. 
Ele está no tempo em que as duas se encontram (...), constrói 
a sua existência no tempo (...) No tempo vive a tensão entre a 
utopia que o anima a sempre olhar para cima e para frente e a 
história real que o obriga a buscar mediações, dar passos 
concretos e olhar com atenção para o caminho e sua direção, 
suas bifurcações e empecilhos, suas ciladas e chances (BOFF, 
1999, p. 82).  
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Neste primeiro capítulo situo a pesquisa no contexto sócio-político-econômico 

no qual a universidade é posta em questão e novas exigências educacionais são 

requeridas na contemporaneidade. 

O debate aponta para existência de movimentos que se articulam, gerando 

complexas relações e problemas nos quais estão imersos o mundo e a humanidade. 

Por um lado, os avanços da ciência nas diversas áreas do conhecimento e a 

produção intensa de tecnologias trazem mudanças visíveis nas relações humanas 

entre si e com os diversos espaços do mundo social e físico-cultural. 

Por outro lado, o modelo de produção do conhecimento baseado nos 

fundamentos filosóficos do positivismo, hegemônico nos tempos modernos, não dá 

conta mais de solucionar as questões postas na contemporaneidade, inclusive as de 

ordem econômica. Assim, há prenúncios de um novo paradigma5 (SANTOS, 1989, 

1999; MORIN, 1999) que vem se contrapor à idéia da existência de um pensamento 

único linear e hermético, para lidar com os desafios destes dias e dos que estão por 

vir. 

A nova ciência, cuja valorização da pluralidade e do diálogo de saberes traz a 

idéia de que as verdades são provisórias e questionáveis, exige superar a forma do 

pensamento linear e buscar o desenvolvimento do pensamento complexo, 

                                                 
5 Para Kuhn (1991), paradigma é uma espécie de “teoria ampliada”, formada por leis, conceitos, 

modelos, analogias, valores, regras para avaliação de teorias e formulação de problemas. Sendo 
orientação e modelo para a pesquisa científica, funciona, também, como uma espécie de “visão do 
mundo” para a comunidade científica, determinando as leis que são válidas, que tipos de questões 
devem ser levantadas e investigadas, que tipos de solução devem ser propostas, que métodos de 
pesquisa devem ser usados. 



 26 

permitindo desfazer dicotomias próprias da concepção positivista: teoria-prática, 

natureza-sociedade, individual-coletivo, dentre outras que marcam o pensamento 

moderno. 

Em meio a essas relações, uma nova ordem de produção e acumulação 

capitalista vem se consolidando e potencializando a produção científica e de novas 

tecnologias. O capital vem constituindo novas bases, dentro do processo de 

globalização orientado pelas políticas neoliberais, com impactos na educação, haja 

vista as novas responsabilidades na formação profissional e no convívio social de 

toda ordem que são exigidas nos dias atuais. 

De fato, o capitalismo, em proporções mundiais, vai-se fortalecendo a partir 

dos novos conhecimentos da ciência e da produção de técnicas avançadas e 

fazendo novas exigências educacionais, particularmente à universidade. É nesse 

movimento que vai também se forjando o paradigma da nova ciência. 

O capitalismo transita do modelo fordista para o modelo de reestruturação 

produtiva com base na acumulação flexível (HARVEY, 1996), modificando e sendo 

modificado, na relação com as diversas instituições sociais, com o mundo do 

trabalho, com as formas de viver e conviver, os interesses, as intenções. Conforme 

prevê Castells (1999), o resultado dessa tendência progressiva poderá ser a 

flexibilização extrema do trabalho e a individualização da mão-de-obra, produzindo, 

em conseqüência, uma estrutura social altamente segmentada. Essa idéia se 

contrapõe à ideologia que tem passado através da mídia, o sonho da harmonização 

planetária, pela via da globalização. 

Não é possível deixar de reafirmar a grande contradição do sistema 

capitalista, na sua forma atual, que, na medida em que deseja generalizar o 

consumo de uma produção crescente e diversificada, utiliza mecanismos de 
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exclusão da maioria da população do trabalho no processo de produção e aquisição 

de bens materiais e simbólicos. 

Santos, ao fazer um estudo retrospectivo da trajetória do projeto sociocultural 

da modernidade, afirma que compromissos fundamentais não foram realizados. 

Essa situação, segundo o autor, apresenta sinais de que não temos saídas, a não 

ser a possibilidade realista de imaginar uma situação radicalmente nova. 

 

O projeto da modernidade cumpriu algumas das suas promessas e 
até as cumpriu em excesso, e por isso mesmo inviabilizou o 
cumprimento de todas as restantes. Estas últimas (...) têm de ser 
repensadas e, mais do que isso, elas têm de ser reinventadas, o que 
só será possível no âmbito de um novo paradigma, cujos sinais de 
emergência começam a acumular-se (...). O compromisso industrial-
militar do desenvolvimento científico tecnológico e os perigos da 
proliferação nuclear e da catástrofe ecológica daí resultantes são 
sintomas do cumprimento excessivo e, portanto, irracional da 
racionalidade instrumental da modernidade (1999, p. 91). 

 

Questionando a modernidade e adepto de uma ciência, a princípio, pós-

moderna6, Santos (Ibid., p. 34) defende a idéia de que “o único modo eficaz e 

emancipatório de enfrentar a globalização neoliberal é contrapor-lhe uma 

globalização alternativa, uma globalização contra-hegemônica” (Ibid., p. 5). 

Enquanto alguns teóricos desejam a ruptura total com o projeto da 

modernidade, considerando a emergência de novos modos de pensar e de 

interpretar a realidade, outros se identificam de certo modo, com a idéia de reforma 

desse projeto. Habermas (1989), por exemplo, vê a possibilidade de renovação no 

próprio seio da modernidade, o que estaria a depender de uma intervenção no 

contexto atual, através de novas alternativas de ação, de modo a superar a lógica da 

                                                 
6 O autor utiliza o termo por não encontrar, no momento, outro mais adequado para definir o “novo 

paradigma de perfil vagamente descortinável” que, segundo ele, emerge em meio aos sinais de 
crise que se evidenciam no contexto do paradigma da modernidade.  
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racionalidade instrumental e dando continuidade ao projeto da modernidade voltada 

para a emancipação humana. 

Santos corrobora essa idéia ao advogar “uma outra globalização”, acreditando 

que as mesmas condições materiais que autorizam o aprofundamento do processo 

de globalização, no modelo atual, poderão promover “a desejada grande mutação”. 

Para ele, as técnicas, na sua forma material, talvez sejam irreversíveis, mas, de um 

ponto de vista existencial, elas podem obter um outro uso e uma outra significação. 

Diz o autor: 

 
A globalização atual não é irreversível (...), basta que se completem 
as duas grandes mutações ora em gestão: a mutação tecnológica 
(...), quando esta for democratizada e estiver a serviço do homem, e 
a mutação filosófica da espécie humana, capaz de atribuir um novo 
sentido à existência de cada pessoa e, também, do planeta (2001, p. 
174). 

 

  Enfim, percebe-se uma realidade social complexa e multifacetada que se 

constrói reconstruindo as relações mundiais e as do cotidiano. Isso ocorre no 

contexto de crise do paradigma da modernidade, da nova ordem do capital, forjando 

novas demandas educacionais e, particularmente, exigindo o repensar do espaço 

universitário como instância privilegiada do ensino sistematizado, da produção e 

disseminação do conhecimento e da cultura (WEBER, 2000), lugar da formação 

humano-profissional. Pois, além de econômica, a crise é também política e, 

sobretudo, epistemológica (SANTOS, 1999) e, desse modo, tem forte impacto na 

instituição universitária. 

Isso exige abordar a questão de modo abrangente, buscando elementos 

elucidativos nas relações sociais mais amplas no contexto contemporâneo. Vale 
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olhar para os ares do mundo e compreender para onde sopram os ventos, em 

tempos de ventania e céu de tempestade. 

 

1.1 Em tempos de ventania e de vôos incertos no contexto contemporâneo 

O quadro que se descortina aos nossos olhos é pintado com as cores tristes 

da fome, das guerras, do terrorismo internacional, do narcotráfico, da degradação 

ambiental, da violência urbana, do desemprego, da corrupção tecida de um cinismo 

intrigante, da impunidade, do uso exacerbado de medicamentos, do stress do dia-a-

dia, do descaso com as pessoas portadoras de necessidades especiais, do 

abandono e exploração infantis. Esse quadro, marcado pelas desigualdades entre 

ricos, pobres e miseráveis, dentre outros aspectos da tragédia humana, revela a 

crueldade do que se tem denominado como crise das sociedades atuais neste novo 

século. Convive-se com uma irracionalidade exacerbada diante do futuro que já se 

faz presente, haja vista a intolerância, a competitividade agressiva e a dispersão 

que, em grande parte, presidem a organização material e subjetiva da vida. 

A história da humanidade conta que a vida neste planeta nunca foi fácil: 

conflitos, guerras, violência de toda ordem sempre tiveram lugar na convivência 

humana, ainda que alguns estudos possam nos remeter à possibilidade da 

existência de um momento na história no qual desavenças e agressões entre os 

humanos eram exceções e não regra, conforme ensina Mariotti (2000), e a 

competência prevalecia sobre a competitividade7. 

No debate atual, parece ser hegemônica a idéia de que a humanidade vive 

um período de transformações cujas dimensões provavelmente nunca tiveram um 

equivalente na história (SANTOS, 1999; MORIN, 2000; SANTOS, 2001). Paira no ar 
                                                 
7 Humberto Mariotti nos fala de uma cultura pré-patriarcal européia, a Matrística, existente há cerca 

de sete mil anos. 
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uma forte impressão de que nunca se viveu em tempos tão atribulados como os de 

hoje. 

Vale considerar que a história da humanidade também descreve uma 

trajetória de busca do sentido de sua existência e do desejo de resgatar a 

integralidade da pessoa humana e do mundo em que vive, haja vista a rica produção 

do conhecimento no campo da filosofia, mostrando que parece ser esse o 

verdadeiro caminho da humanidade: a vocação por ser-mais8 (FREIRE, 1983). 

Ocorre que as pessoas têm se afastado desse caminho à medida que elas mesmas 

individual e coletivamente, têm contribuído para a desagregação do mundo. E, 

dessa forma, têm privilegiado dimensões mais materiais do ser em detrimento das 

dimensões mais sutis da sua humanidade (RÖHR, 1999). 

Esse quadro tem sido identificado, por teóricos críticos da sociedade, como a 

crise da modernidade, cujo ponto de desequilíbrio principal parece ser a convivência 

complicada entre o avanço nas descobertas da ciência, a produção técnica e o 

processo de humanização da pessoa humana. 

Nesse ponto de tensão, parecem ir crescendo cada vez práticas 

individualistas, inadequadas para responder às exigências éticas da situação atual 

em que vivem as mulheres e os homens. Vislumbra-se uma tendência ao 

absolutismo da técnica e da ciência, como definidoras da ética, subordinando as 

diversas formas de conhecimento e expressão da realidade ao mercado global 

(SANTOS, 1999; MORIN, 2000; SANTOS, 2001). 

Vale lembrar que a evolução tecnológica do mundo contemporâneo, que, na 

verdade, tem raízes na antiguidade intensificou-se a partir do século XVIII, com o 

desenvolvimento do capitalismo industrial eclodindo com toda sua força em meados 

                                                 
8 Termo utilizado por Paulo Freire quando se refere ao princípio do desenvolvimento da humanidade: 

o desejo e a luta da pessoa por tornar-se cada vez mais plena. 
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do século XX. A partir daí, os ventos dos novos tempos vêm marcando com maior 

poder os diversos espaços do nosso ser no mundo, modificando estruturas sociais, 

políticas e econômicas, em nível mundial e atingindo de supetão a vida cotidiana. 

Vida cotidiana entendida como “a organização do trabalho e da vida privada, os 

lazeres e o descanso, a atividade social sistematizada...” (CANDAU, 1991, p. 80). 

Para Penin, “sendo um nível da realidade social, a vida cotidiana apresenta-se como 

um nível da totalidade” (1995, p. 15). 

O avanço acelerado da ciência e da tecnologia em todas as áreas do 

conhecimento, principalmente na automação dos meios de produção, gera novas 

formas e relações de trabalho, maior produtividade, como também altos índices de 

desemprego. No setor da informação e da comunicação são encurtadas as 

distâncias para alguns e globalizadas a economia, a cultura, as formas de pensar e 

de agir; cultura aqui entendida como “um mundo humanamente construído, mundo 

das instituições e dos signos no qual, desde a origem, se banha todo indivíduo 

humano tão somente por ser humano, e que constitui como que sua segunda matriz” 

(FORQUIN, 1993, p. 168). 

A dinâmica econômica e cultural da nova era da informação caracteriza-se 

hoje pelo fluxo e pela troca quase instantâneos de informação, de capital e de 

comunicação cultural, como diz Castells (1999). Trata-se de um período de intensas 

mudanças em nível global e local, pois o que ocorre hoje no mundo tem 

repercussões nos espaços locais e vice-versa. Isso tem sido permitido pelo uso de 

técnicas poderosas, fruto do avanço acelerado da ciência, notadamente no campo 

da cibernética, da eletrônica e da informática. 

Estamos no ápice do processo de internacionalização do grande capital, num 

processo de globalização perversa, cuja 
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(...) tirania do dinheiro e da informação são os pilares da produção da 
história atual do capitalismo, fornecendo as bases de um sistema 
ideológico tecido ao redor do consumo, da competitividade e do 
individualismo, acelerando processos hegemônicos, legitimados pelo 
pensamento único (SANTOS, 2001, p. 35-37).  

 
 

Nesse contexto, espaços de fundamental importância na preservação da 

humanidade nunca antes perscrutados têm sido atingidos, como, por exemplo, no 

campo da Engenharia Genética, o Projeto Genoma; as experiências dos 

transgênicos e da clonagem humana9 já são realidade. As pesquisas mais recentes 

com o uso de células-tronco10 também começam a anunciar-se. As novas 

descobertas nesse campo de conhecimento parecem nos levar numa aventura 

desconhecida, na qual “o futuro permanece aberto e imprevisível (...) o futuro 

chama-se incerteza” (MORIN, 2000, p. 79-81). 

 

O mundo encurta, o tempo se dilui. O ontem vira agora: o amanhã já 
está feito (...) Não há possibilidade de pensarmos o amanhã, mais 
próximo ou mais remoto, sem que nos achemos em processo 
permanente de ‘emersão’ do hoje, ‘molhados’ do tempo em que 
vivemos; tocados por seus desafios, instigados por seus problemas, 
inseguros ante a insensatez que anuncia desastres, tomados de 
justa raiva em face das injustiças profundas que expressam, em 
níveis que causam assombro, a capacidade humana de transgressão 
da ética (FREIRE, 2000a, p. 109-117). 

 
 

A crítica aos efeitos cruéis da globalização não envolve a técnica em si, uma 

vez que o progresso faz parte da história da humanidade, que vem produzindo  

                                                 
9 O Projeto Genoma, lançado em 1989, tem como objetivo mapear a seqüência genética do DNA 

humano. Na clonagem não é necessário esmiuçar as entranhas do DNA, basta colocar o núcleo de 
uma célula adulta num óvulo esvaziado do seu conteúdo genético..., o resultado é um embrião que 
é implantado na mãe adotiva. No caso dos transgênicos, os pesquisadores lidam com genes 
vegetais e alteram características isoladas, de modo a obter produtos resistentes a pragas ou com 
maior teor de vitaminas. Ver sobre o assunto em URECH, S. S. R. Pressupostos eugênicos no 
ensino da biologia. Recife, 2001. Dissertação (Mestrado em Educação), UFPE, 2001. 

10 Campo que tem gerado muita polêmica, mas já tem lugar em países ricos, com tecnologia 
avançada e que conseguem romper barreiras políticas e religiosas para avançar, a exemplo do 
China. As pesquisas com clonagem terapêutica, a partir das células-tronco, prometem uma 
revolução de grandes proporções no campo da Medicina. 
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recursos técnicos e se utilizando deles como forma de exercer a sua criatividade e 

melhorar cada vez mais as suas condições de vida, garantindo a sua sobrevivência 

no planeta. O que se critica é o uso que se faz da técnica, a sua orientação política 

baseada no pressuposto da neutralidade científica, que, nos dias atuais, vem se 

realizando, prioritariamente, a serviço do mercado mundial, atendendo aos 

interesses de uma minoria, em detrimento dos interesses do conjunto da sociedade. 

Não se pode atribuir à técnica a responsabilidade pelas tragédias que 

desfilam aos nossos olhos todos os dias, mas percebê-la como instrumento 

poderoso no contexto de múltiplas e complexas relações sociais, quer esteja sob o 

comando do político, do econômico, do ideológico, ou de todos esses fatores juntos, 

por vezes, potencializados por esses mesmos instrumentos. 

Não se pode também negar que sejam grandes os benefícios das tecnologias 

que em diversos setores, têm melhorado a qualidade de vida de alguns grupos, a 

exemplo das grandes descobertas na área da Medicina, que previnem e curam 

doenças até há pouco tempo consideradas irreversíveis e, com isso, trazem 

esperanças de uma juventude mais longa e aumentam as expectativas de vida. 

O paradoxal é que as novas descobertas não atingem o conjunto da 

sociedade e a maioria continua a viver em precárias condições, excluída dos seus 

direitos mais elementares. Diversos setores, a exemplo da própria medicina, têm 

explorado a técnica a serviço do lucro, com a banalização do uso de equipamentos 

de última geração, às vezes, de forma indiscriminada. 

O lado perverso do uso das técnicas tem induzido a necessidades por vezes 

supérfluas e ilusórias, através do poder da mídia, gerando situações de ansiedade 

com gastos e endividamentos além das possibilidades financeiras das pessoas, o 

que é facilitado pela grande indústria dos cartões de crédito. Práticas que, em 
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algumas circunstâncias, são vistas como respostas aos direitos sociais, não passam 

de manipulação a favor de determinados grupos econômicos. 

 A tecnologia mais avançada também tem sido utilizada para fins de 

destruição, haja vista o atentado terrorista às “torres gêmeas” de Nova York no dia 

11 de setembro de 2001 e a tragédia de setembro de 2004, numa Escola da Rússia, 

que, em poucos minutos, ceifaram vidas inocentes, assim como a ocupação do 

Iraque, a partir de 2002, liderada pelos Estados Unidos com repercussões 

dramáticas para o mundo todo. Paradoxalmente, ao lado do uso de técnicas cada 

vez mais sofisticadas convive a destruição do meio ambiente com a contaminação e 

exploração indiscriminada dos recursos naturais, arriscando a própria sobrevivência 

humana. 

Essa problemática, conforme críticos da sociedade, é vista como crise da 

modernidade; dá-se no contexto de transformação do processo de intensificação da 

modernização do capitalismo, na produção da globalização econômica, ao lado do 

processo de transição paradigmática (SANTOS, 1999, p. 9), com impactos sobre os 

processos culturais e institucionais. 

Vivemos um contexto no qual o conhecimento científico, concebido como 

motor do progresso, tem concentrado grande poder, impondo-se ao setor político, 

barganhando com o poder econômico e angariando adesão de grupos sociais que 

têm interesses particulares muitas vezes influenciados por uma mídia cada vez mais 

poderosa. Vale lembrar que o conceito de progresso é equivocadamente tomado 

como sinônimo de desenvolvimento da pessoa humana11. 

                                                 
11 Progresso como produção material da vida, “prosperidade material”, nas palavras de Mariotti, 

distingue-se do que é desenvolvimento humano, como um processo que se dá no desabrochar 
integral da pessoa. 
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Estamos mergulhados numa realidade dispersa e dividida, na qual nós 

mesmos nos desintegramos, criando doenças no corpo e na alma, dificultando um 

relacionamento saudável com os outros e com a natureza, haja vista a incidência 

crescente de catástrofes, a exemplo de furacões e terremotos que atingem diversos 

lugares da terra. Será que buscamos mesmo um novo sentido para a existência 

humana ou desejamos resgatar o verdadeiro sentido da vida que vem se perdendo 

em meio à tamanha dispersão em que se encontra a humanidade, nos dias atuais? 

Hoje, mais do que nunca, é preciso pensar na sobrevivência de cada um e de 

todos, na garantia da continuidade da vida no planeta, por demais ameaçadas. Mas 

sobreviver, sem dúvida, não é o único propósito de vida da humanidade que deseja 

desenvolver-se cada vez mais. O que, conforme penso, só será possível e valerá a 

pena dentro dos princípios da ética. 

Ética é aqui entendida como um conjunto de valores e práticas nas quais se 

incluem os princípios de solidariedade, respeito da mulher e do homem para consigo 

mesmos, para com os outros, nas suas semelhanças e diferenças de gênero, idade 

(crianças/jovens/idosos), etnia, classe social, religião, cultura, e para com a 

natureza. Isso tendo como horizonte um mundo justo e digno, no qual todas as 

pessoas possam ter uma condição de vida propriamente humana, na qual os seus 

direitos fundamentais sejam garantidos e a humanidade possa cumprir a sua 

vocação de irmandade entre as pessoas (BOFF, 1997), como propósitos mais 

dignos de sua existência humana. 

Aqui, o conceito de ética é provisório, uma vez que nasce do sonho e não da 

realidade. Pois “não se realiza o sonho a partir dele, em si, mas do concreto em que 

se está (...) é necessário compreender o presente não apenas como presente de 

limitações, mas também de possibilidades” (FREIRE, 1983, p. 67). 
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Nesse contexto, vale a pena registrar os movimentos de resistência atuais, 

como exemplo de ação política não-institucional “que substitui a crença na 

democracia representativa como sistema capaz de dar respostas aos problemas da 

vida social” (OLIVEIRA, 2000, p. 165), tais como: Movimento dos Sem -Terra/ MST, 

Movimento Ecológico, Movimento Indígena, Movimento Feminista, Movimento das 

Organizações não-governamentais (ONG), dentre outros, que têm agido no sentido 

de se contrapor às questões que ameaçam a sociedade, a vida, assim como o 

movimento da produção acadêmica que, valendo-se de um pensamento abrangente 

e analítico, tem ajudado a compreender o hoje, vislumbrando as possibilidades do 

futuro. 

Apesar de serem consideradas parciais, por alguns, vejo essas iniciativas 

como vias de acesso aos movimentos sociais mais integrados e de maior amplitude. 

Elas emergem da relação conhecimento científico-senso comum, dentro de uma 

concepção que se contrapõe ao que é legitimado, ainda hoje, como científico. É, 

portanto, fruto de uma outra lógica, um outro modo de refletir e atuar no mundo. De 

fato, elas são sinais da emergência de uma nova visão dos direitos humanos, uma 

nova idéia de solidariedade, sinais de uma ética que favoreça, verdadeiramente, a 

humanização. 

 O termo “científico” tem sido utilizado como forma de distinguir o 

conhecimento obtido através da pesquisa desenvolvida por uma comunidade 

socialmente legitimada para esse fim. Nesse sentido ele se distingue de senso 

comum, cujo conhecimento advém da prática cotidiana. O que se pode ver é que 

ambas as formas de abordagem do real não têm dado conta de solucionar as 

necessidades fundamentais da pessoa humana. Isso leva a supor que é justamente 

no diálogo dos saberes que emerge a proclamada nova ciência. 
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Como já visto, há uma problemática bastante complexa acerca dos desafios 

dos dias de hoje, nos quais os valores da modernidade são postos em xeque, no 

contexto da sociedade do conhecimento e das tecnologias e da transição 

paradigmática, trazendo exigências cada vez maiores por parte da sociedade, 

particularmente, demandas educacionais do ponto de vista institucional, que valem 

ser identificadas. Pois os ventos fortes do contexto social mais amplo, dos dias de 

hoje, têm indicado novas direções de vôo no âmbito educacional. 

 

1.2 Para onde sopram os ventos das atuais demandas educacionais 

Nesse contexto convivem projetos educacionais diferentes. Por um lado, a 

educação é chamada a assumir a função social de produção e democratização do 

conhecimento, tendo em vista os novos requerimentos sociais, particularmente no 

que se refere à formação para o trabalho. No ensino superior, a educação é 

convocada a atender, prioritariamente, aos interesses de um mercado cada vez 

mais exigente, tanto na definição de competências do novo trabalhador, como na 

definição do perfil do novo consumidor. 

Exige-se um trabalhador que seja empreendedor, versátil, criativo, inovador, 

tenha habilidades para trabalhar com várias máquinas ao mesmo tempo, que 

domine várias línguas; seja capaz de discutir e opinar sobre a qualidade do produto 

e das formas mais adequadas de produzi-lo (FREITAS, 1995; DELORS, 1998); 

tenha um perfil altamente qualificado, num campo de trabalho que se torna cada vez 

mais restrito e especializado, levando a maioria da população produtiva para o 

mercado informal, quando não para o desemprego.  

Na condição de consumidores as pessoas desenvolvem a vontade insana de 

ter sempre mais, sendo incentivadas pelas propagandas atrativas, produzidas por 
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uma tecnologia cada vez mais criativa que apela para dimensões mais vulneráveis 

da pessoa humana. Conforme estudos de Freitas, no discurso neoliberal 

 
difunde-se a idéia de que é preciso construir um novo papel social 
para a escola face às mudanças provocadas pela globalização e pelo 
novo paradigma tecnológico-industrial. Assim, uma educação 
cientificamente orientada seria a solução para os problemas de 
modernização e inserção do país na nova economia informacional, 
constituindo-se ainda como um vetor de consolidação da cidadania 
dos sujeitos (2000, p. 65). 

 
 

Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer que há projetos na direção 

de uma educação aliada ao processo de construção de um mundo cujas metas 

prioritárias são a preservação do planeta e das relações sociais no sentido da 

humanização, que se encontra em processo de degradação progressiva, ainda que, 

por vezes, isso seja apenas parte do desejo de alguns e conteúdo de discursos 

políticos e acadêmicos. Como diz o autor (Ibid., p. 65), o projeto reformista para 

conseguir legitimidade política, por vezes, inclui no seu discurso a preocupação com 

a moral e a ética. Eis uma grande contradição! Será mesmo possível superá-la? 

Há intenções e esforços na direção de uma formação que possa integrar a 

profissionalização no processo de desenvolvimento integral da pessoa humana, a 

exemplo do Movimento em prol da Humanização da Medicina. Nos últimos anos, 

esse Movimento tem envolvido parte da classe médica, da sociedade civil, dos 

meios de comunicação, dos órgãos públicos, de algumas ONG e também os cursos 

de formação do médico (PERNAMBUCO/CREMEPE, 2004).  

Oliveira, ao fazer crítica às contradições do Relatório da Comissão 

Internacional da UNESCO, no qual se apresentam as diretrizes para a educação 

mundial do século XXI, considera idílica “uma educação que fornece pessoas 

qualificadas para o mundo econômico, para o emprego e, de quebra (...) produz um 



 39 

desenvolvimento humano que respeita a natureza e a diversidade das tradições e 

cultura” (2000, p. 185). 

Cunha se contrapõe a essa posição ao afirmar que “é preciso recuperar a 

compreensão da contradição para poder manter a possibilidade da utopia, já que 

sem esta não se faz educação” (1998, p. 141). 

Weber, ao analisar o processo de esvaziamento da universidade crítica, 

cidadã e democrática, entende que seria próprio da universidade voltar-se às 

solicitações do mercado, porém faz a crítica à universidade de serviços, que vem se 

estabelecendo nos últimos anos. Na sua concepção, a contradição é própria do 

sistema, embora a comunidade acadêmica possa “explorar as contradições 

presentes nesse processo de uniformização globalizada, do qual as políticas de 

educação e do ensino superior constituem apenas uma faceta” (2000, p. 18), na 

perspectiva da melhoria da formação universitária. 

No meu entender um dos caminhos possíveis é aquele cujo chão seja o da 

crítica vinda de dentro da própria universidade, aberta, também, à crítica externa. E 

o caminhar seja o da criatividade e valorização do conhecimento como processo de 

produção histórico-social, nas suas múltiplas formas de expressão, numa unidade de 

propósitos dentro da diversidade, cujo princípio fundador seja o da ética, tendo como 

alicerce a dignidade humana. Santos lembra que o futuro jamais é um só e chama 

atenção para o fato de que 

 
(...) não se pode analisar uma situação apenas a partir do que existe. 
A análise de uma situação exige que consideremos também o que 
não existe, mas que pode existir. Não basta nos fixarmos apenas no 
que não existe, sob o risco de sermos voluntaristas. É indispensável 
tomar como referência aqueles elementos de construção do novo 
oferecidos pela história do presente e ainda não utilizados (1998, p. 
20). 
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Nessa perspectiva faz-se necessário analisar, de modo mais aprofundado, a 

problemática atual que envolve a universidade, na sua especificidade, como 

instituição desenvolvida no seio da modernidade, consagrada, historicamente, como 

lugar da formação e que passa por imensas dificuldades nas últimas décadas, em 

vista da intensidade e direção dos novos ventos que trazem novas demandas 

educacionais. 

 

1.3  A direção dos novos ventos de uma universidade em crise 

Apesar de expressões de insatisfação e crítica acerca do ensino superior já 

datarem do início do século XX (TRINDADE apud GENTILI, 2001), é a partir dos 

anos de 1990 que se intensifica a produção acadêmica acerca dessa temática, cuja 

ênfase recai sobre o contexto universitário, haja vista os estudos de Cunha (1998, 

2000); Trindade (1999); Santos (1999, 2004); Weber (2000); Gentili (2001); Santos 

(2001); Pimenta e Anastasiou (2002); Kempner e Jurema (2006), dentre outros. Há 

um chamamento, em escala mundial, para olhar o interior da instituição universitária 

que, até praticamente o início desse século, tem como objeto primordial de suas 

preocupações a produção de um conhecimento desinteressado12 e questões sociais 

exteriores à sua prática, descuidando-se, de certa forma, da própria crítica. 

No debate que envolve o ensino superior, o foco na universidade dá-se em 

face do papel social que essa instituição desempenha na produção e disseminação 

do conhecimento e desenvolvimento das relações sociais, desde as suas origens na 

Europa, em torno do século XII, até os dias de hoje (TRINDADE, 1999; CASTANHO, 

2000)13. 

                                                 
12 Entendido como um conhecimento que é produzido sem interesse de um uso imediato. 
13 Os dados históricos têm como fonte os próprios autores referidos no subtópico do capítulo 1. 
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Nos seus primórdios, voltada para o conhecimento em si, a universidade 

procura responder às necessidades de uma sociedade orientada por uma visão 

teológico-metafísica do mundo, preservando sua autonomia face ao poder político, 

dentro do modelo de sociedade medieval. A universidade clássica tradicional14 

predomina até o final da Idade Média. 

A partir do século XV, dentro do Movimento Iluminista, surge um novo modo 

de pensar, no qual a explicação de todas as coisas não está na Metafísica ou na 

Teologia, mas na razão. O homem iluminado pela razão é o centro do 

conhecimento. 

Essa idéia evolui de modo que, no século XVII, com as descobertas da Física, 

Astronomia e Matemática e, no século XVIII, com o avanço do conhecimento nas 

áreas de Química e das Ciências Naturais, desenvolve-se a pesquisa experimental 

pautada numa idéia de ciência como um conhecimento possível de ser medido, 

quantificado e comprovado a partir de leis gerais. 

As grandes descobertas científicas nos diversos campos do saber, a 

Revolução Industrial e a Francesa, sob inspiração enciclopedista e iluminista, com a 

valorização da razão técnica, são campo fértil de desenvolvimento do capitalismo. 

Dá-se início à institucionalização da ciência no contexto da universidade moderna 

que se legitima na conquista da idéia de autonomia do saber diante da religião e do 

estado. 

A universidade moderna abre-se ao humanismo e às outras ciências, 

realizando a transição para a universidade do século XIX. O conhecimento como 

prática social é desenvolvido numa perspectiva histórico-social. Esse modelo de 

                                                 
14 As categorias tradicional e moderna são utilizadas por Santos (1999) para definir a universidade em 

momentos distintos, conforme explicitado no texto. 
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universidade desdobra-se até os dias atuais, sendo, no entanto, marcado, hoje, pela 

crise que tem afetado as instituições sociais de modo geral. 

A universidade como lugar do conhecimento, por excelência, tem contribuído 

para o desenvolvimento do pensamento crítico, da produção e disseminação da 

cultura e da ciência, sendo considerada socialmente como um dos espaços 

privilegiados da formação de jovens e adultos. Ainda que nas suas origens tenha 

uma ação voltada para as elites, a universidade começa a abrir-se para a sociedade 

de modo geral. 

No Brasil, o ensino superior inicia-se em 1808 para atender às necessidades 

da realeza portuguesa, sendo marcado pelo centralismo político do regime imperial e 

pelo favorecimento às elites. Até a República, mantém-se exclusivamente como 

ensino público, sendo monopólio do poder central. Com a Constituição Federal da 

República e a separação entre Estado e Igreja, o Estado perde o monopólio do 

ensino superior, promovendo, desde aí, a abertura do sistema à iniciativa privada, 

mas sem deixar de exercer o seu controle. O ensino superior permanece voltado 

para a minoria. 

Somente na segunda década do século XX é que nasce a universidade no 

País. De acordo com Sampaio (1998), seu aparecimento tardio deve-se, em parte, à 

reação dos positivistas, que argumentavam contra o projeto de criação de uma 

universidade no Brasil, questionando a adequação da organização universitária às 

supostas necessidades nacionais. 

Ainda conforme estudos de Sampaio, nos anos de 1940 e 1950, o Estado 

expande seu papel de financiador do ensino superior e a Lei de Diretrizes e Bases 

de 1961 legitima a abertura do sistema à iniciativa privada. Mais tarde, com a 
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Reforma Universitária de 1968, o Estado volta a exercer o papel de formulador de 

políticas, privilegiando a função fiscalizadora. 

Nas últimas décadas, a universidade vem enfrentando inúmeras dificuldades 

no cumprimento de suas finalidades historicamente definidas: “produção do 

conhecimento e do saber nas diferentes áreas; formação profissional; disseminação 

do conhecimento e saber ali produzidos e criação, dinâmica e sedimentação de 

clima cultural” (WEBER, 2000, p. 15), gerando um nível de insatisfação 

generalizada, dentro e fora dela, com força maior em meados dos anos de 1900, 

com movimentos de estudantes e ajustes nas políticas públicas, sendo apontada 

nos discursos políticos como “ineficiente e improdutiva” (Ibid., p. 17). 

Nessa perspectiva, o debate tem indicado sintomas de um corpo institucional 

que vem se enfraquecendo nos últimos tempos, como revelam os estudos de Chauí 

(1999); Santos (1999; 2004); Gentili (2001), que têm apontado a universidade como 

uma instituição em “ruínas”, em “crise”, na “penumbra”, respectivamente, e de tantos 

outros que têm marcado o debate utilizando-se de metáforas que expressam os 

sinais de fraqueza da instituição. É dessa forma que a problemática do ensino 

superior, e particularmente da universidade, nos últimos anos, constitui-se objeto de 

debate, em nível mundial, no campo das ciências sociais. 

De fato, a universidade vem sendo abalada nos seus princípios, 

desestabilizada na sua estrutura e no desenvolvimento de suas práticas, ferida nos 

seus valores, até então preservados. Isso ocorre desde os primeiros anos do século 

XX, no contexto de crise das sociedades modernas com as novas formas de 

acumulação do capital que, por sua vez, são facilitadas pelo avanço acelerado da 

ciência e da técnica dentro do processo de globalização da economia e da cultura, 

que se aliam à crise de paradigmas. 
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Esse espaço de formação vem se modificando, através dos tempos, para 

responder aos desafios das diferentes épocas, valorizando, em cada momento, 

determinadas áreas do conhecimento e modos de conhecer, conforme as exigências 

sociais e legitimando o poder ora da Igreja, ora do Estado, ora do Mercado. 

O fenômeno não é exclusivo do Brasil, sequer da América Latina. Santos 

(1999) considera que a crise da modernidade ocorre em toda a civilização ocidental 

e atinge as instituições, nos diversos países, em função de sua história e da posição 

que ocupam no sistema mundial. O fato é que, para compreender a problemática 

que envolve a universidade, nos tempos de hoje, faz-se necessário identificar novas 

relações que se estabelecem entre conhecimento, política e mercado. 

 

1.3.1 Entre um céu claro e densas nuvens: do institucional à organização 

social 

No Brasil pós II Guerra Mundial, a segunda arrancada do desenvolvimento do 

capital, com o incremento da indústria pesada, dá-se num processo de 

endividamento através das agências financeiras internacionais. Ela é responsável 

por uma nova sociedade urbana industrial prestadora de serviços públicos e que 

possibilita o desenvolvimento de uma nova classe social que passa a exigir que a 

universidade desempenhe o papel social de instituição formadora de novos 

profissionais, segundo os interesses do mercado de trabalho. 

Nesse contexto, ampliam-se os direitos dos filhos de famílias operárias de 

freqüentar o ensino superior, tanto o universitário como o de formação técnica 

profissional, sendo essa formação subordinada às exigências do desenvolvimento 

tecnológico da produção industrial. Assim, a natureza do conhecimento produzido 

tende a se modificar com o acesso dos novos grupos sociais ao ensino superior. A 
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função tradicional da universidade de produzir conhecimentos e transmiti-los a um 

grupo social restrito e homogêneo passa a conviver com a outra função: produzir 

conhecimentos junto às camadas sociais amplas e heterogêneas, o que se constitui 

num grande desafio para a universidade. 

 

1.3.1.1 Novas relações entre poder e saber 

A partir dos anos de 1970, com o aumento da demanda por ensino superior, 

ocorre uma proliferação de instituições para atender esse novo contingente, o que 

acarreta o crescimento do corpo docente e da população estudantil nas 

universidades. Assiste-se, então, a uma grande expansão do ensino e da 

investigação universitária nas diversas áreas do saber. A Lei de Diretrizes e Bases 

de 1971 traz mudanças de currículos, programas e atividades para que se tornem 

compatíveis com as exigências do setor econômico. 

Vale considerar os estudos comparativos realizados por Slaughter e Leslie 

(1997) entre instituições do ensino superior em diversos países. Os autores 

constataram um processo de desestabilização dos padrões tradicionais da 

universidade, que passa a reorientar o seu interesse da formação profissional 

voltada para os valores reais do trabalho para uma ótica mercadológica. Esse 

processo, no contexto mundial, remonta do início do século XX, com visibilidade no 

Brasil na segunda metade desse mesmo século. 

Conforme Santos, instala-se a crise de hegemonia e de legitimidade da 

universidade no mundo ocidental, na qual estaria em causa a exclusividade dos 

conhecimentos que essa instituição vinha, historicamente, produzindo e 

transmitindo. Pois 
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(...) a excelência dos seus produtos culturais e científicos, a 
criatividade da atividade cultural, a liberdade de discussão, o espírito 
crítico, a autonomia e o universalismo dos objetivos fizeram da 
universidade uma instituição única, relativamente isolada das 
restantes instituições sociais e dotada de grande prestígio social e 
considerada imprescindível para a formação das elites (1999, p. 
193). 

 

Como resultante da emergência da cultura de massa, que traz uma lógica de 

produção, de distribuição e de consumo distinta da cultura da universidade clássica, 

vão-se dando, segundo o mesmo autor, fraturas no seio da universidade, 

intensificando as dicotomias entre alta cultura e cultura popular, entre teoria e 

prática, em meio às novas relações sociais. A universidade começa, então, a ter 

dificuldades em lidar com o novo quadro. 

O fato é que, historicamente, a universidade sempre privilegiou a teoria em 

detrimento da prática. Porém, com o apelo à prática, em face das exigências do 

desenvolvimento tecnológico, da crescente transformação da ciência em força 

produtiva e da competitividade internacional das economias com base na 

produtividade fundada no conhecimento científico, a universidade sente-se 

impotente para reorganizar a sua prática de modo a integrar o conhecimento 

emergente, a favor de uma universidade fortalecida. Em vez disso, ela vai se 

desestruturando progressivamente, quadro agravado pelas políticas de educação 

para o ensino superior que passam a lhe dar menor importância. 

Com a política restritiva, priorizam-se determinadas áreas do conhecimento, 

gerando-se universidades de excelência, cuja ênfase recai na pesquisa, e o prestígio 

dá-se em função da produção científica que melhor serve ao mercado. Como 

conseqüência, mais uma vez, a prioridade é de alguns grupos e a política de 

massificação do atendimento não se realiza completamente na universidade. 
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Os novos mecanismos que envolvem o ensino superior e a universidade são 

forjados em meio aos ideais das Reformas de Estado, cujos propósitos de 

modernização e racionalização das atividades estatais impõem diminuição do 

espaço público democrático dos direitos e ampliação do espaço privado, colocando 

os direitos sociais no setor de serviços definidos pelo mercado. 

A crise universitária começa a se manifestar com a deterioração progressiva 

das políticas sociais que passam a considerar os setores sociais como serviços não-

exclusivos do Estado, em vista de uma suposta crise financeira. O Estado passa da 

condição de produtor de bens e serviços para o de comprador de bens e serviços 

produzidos no setor privado (TRINDADE, 2000). 

Na lógica do Estado Mínimo, a educação é colocada dentre os serviços não-

exclusivos do Estado, os quais podem ser realizados por instituições não-estatais, 

na qualidade de prestadores de serviços. Dentro dessa lógica os cidadãos são 

transformados em clientes e as instituições de ensino superior em agências 

prestadoras de serviços para grupos privilegiados. Essa concepção contrapõe-se à 

visão de uma instituição social voltada para a produção e disseminação do 

conhecimento, de forma democrática, a partir das necessidades fundamentais da 

maioria da sociedade. 

Como forma de responder à crise, à semelhança do que ocorre em nível 

mundial, o Estado Brasileiro tem apresentado propostas que fazem desencadear um 

processo de avaliação do desempenho universitário com o propósito de racionalizar 

e justificar cortes orçamentários. As instituições e as áreas de conhecimento com 

maior prestígio são preservadas, uma vez que atendem aos anseios da produção do 

conhecimento a serviço do mercado, a exemplo das ciências exatas e da natureza, 
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denominadas “ciências duras”, nas quais se incluem cursos como Matemática, 

Física, Estatística, Química, Engenharias, Ciência da Computação. 

Vale também observar que os financiamentos foram associados à guerra fria 

e à conquista espacial, estabelecendo-se uma relação complexa entre universidade, 

seus departamentos das áreas científicas e tecnológicas e os financiamentos 

governamentais para o desenvolvimento de pesquisas, como a proposta do 

Ministério da Ciência e Tecnologia, no Brasil: Anteprojeto da Lei de Inovação (2001), 

que dispõe sobre medidas de incentivo à pesquisa científica e tecnológica à 

inovação, como expressão do apoio irrestrito do Estado brasileiro ao 

desenvolvimento da produção científico-tecnológica, colocando esse setor como 

prioridade política. 

Ocorrem financiamentos maciços nas universidades de maior prestígio, 

promovendo o elo entre pesquisa e alta tecnologia, especialmente na área da 

Informática, haja vista, o CESAR (Centro de Estudos e Serviços Avançados do 

Recife), que seleciona projetos produzidos pela Universidade Federal de 

Pernambuco, notadamente nas áreas de tecnologia e informação, com a finalidade 

de propor alternativas para gerar negócios. 

Nesse contexto, vislumbra-se uma grave ameaça contida nas políticas de 

privatização e de instrumentalização do Governo Federal. A partir de meados da 

década de 1990, essas políticas impõem às universidades públicas brasileiras a 

adoção de uma prática sistemática de cortes de recursos e programas. Isso traz à 

ordem do dia a avaliação institucional das universidades, a avaliação externa e 

interna dos cursos, a avaliação dos docentes pelos discentes, a avaliação da 
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produtividade docente com a instituição da GED15 e outros mecanismos ainda pouco 

desvelados, conforme desconfiamos. 

Weber lamenta que, apesar de todo o esforço feito pelas instituições 

universitárias _ direção, departamentos, coordenações de curso _, a partir de 1995 

com a política educacional do MEC, cresce o nível de insatisfação com a atuação 

universitária, tanto por parte do órgão gestor federal, quanto internamente, pela 

própria comunidade acadêmica, e pela sociedade. Diz a autora: 

 
(...) a universidade pública, no âmbito do debate sobre a reforma do 
Estado, no contexto de globalização, passou a ser apresentada como 
uma das vilãs do setor público (...), a sua autonomia didático-
pedagógica é posta em questão e a sua produção é considerada 
desvinculada das necessidades sociais (2000, p. 16-17). 

 

Essas questões emergem num contexto altamente ambíguo e contraditório. O 

discurso da política educacional vigente proclama a construção de uma universidade 

de qualidade, como forma de contribuir no processo de desenvolvimento social e, na 

prática, utiliza-se de mecanismos de extinção de direitos anteriormente conquistados 

e de cortes de verbas para os setores sociais, destacando-se, aí, os programas para 

manutenção da universidade pública. 

Por um lado, propõe-se a desestabilização de currículos fechados, que têm 

dificultado um percurso de formação mais livre, no qual os próprios alunos possam 

fazer as suas escolhas da forma mais ágil possível. A proposta, aparentemente, 

aponta na direção de práticas interdisciplinares e coerentes com os princípios de 

autonomia e universalização do ensino. 

Por outro lado, os conceitos de flexibilidade e qualidade têm induzido, 

também, às práticas do “aligeiramento” da formação, com a oferta de cursos de curta 

                                                 
15 Gratificação de Estímulo à Docência, instituída como estratégia do Governo Federal para avaliar a 

“produtividade acadêmica” dos professores das universidades federais brasileiras. 
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duração, cuja ênfase, às vezes, recai na dimensão técnica e tecnológica, 

consideradas como critérios de qualidade.  

A partir da década de 1990, a política educacional para o ensino superior 

impõe às universidades brasileiras uma prática de revisão rigorosa no âmbito dos 

diversos cursos, a partir de diretrizes comuns em cada área de formação 

profissional, que são controladas no âmbito federal do governo e exigem reformas 

curriculares, de modo a atender às demandas atuais. Essa política tem priorizado a 

adaptação de currículos, dentro dos princípios de flexibilização e qualidade do 

ensino universitário. 

Chauí diz que “o uso dos termos qualidade universitária, a avaliação 

universitária e flexibilização da universidade traz uma inversão tipicamente 

ideológica da qualidade em quantidade” (2000, p. 217). Portanto, esses conceitos 

são, por vezes, utilizados segundo a lógica do mercado, que vê a economia como 

princípio único do desenvolvimento da sociedade. 

Gomes remete à discussão acerca da atual política de avaliação para o 

ensino superior brasileiro, levando a compreender que 

 

se, por um lado, a política desempenha papel central na lógica 
organizativo-funcional do atual sistema de educação superior, por 
outro lado, tornou-se o instrumento por excelência da política oficial 
para promover a realização do que se considerou serem os objetivos 
centrais do projeto educacional do Governo Fernando Henrique 
Cardoso para a educação superior, quais sejam: produzir a expansão 
acelerada do sistema via financiamento privado e desenvolver um 
moderno mercado da educação superior no Brasil (2002, p. 278). 

 

Segundo o mesmo autor, o Exame Nacional de Cursos (ENC) e a Avaliação 

das Condições de Oferta de Cursos (ACOC) de graduação demarcam um momento 

histórico de recriação do sistema de educação superior no Brasil. Ele é recriado para 

superar os problemas que deformaram o velho sistema, o qual tem como elementos 
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constitutivos o Ministério da Educação (MEC), o Conselho Federal de Educação 

(CFE), as instituições de ensino superior, públicas e privadas, além de uma 

determinada cultura político-normativa e instrumentos reguladores. 

Já desde a década de 1980 dá-se início às políticas de cunho neoliberal no 

campo do ensino superior, modificando as regras de financiamento público, como 

também favorecendo a hierarquização no interior das universidades e destas entre 

si, através de processos avaliativos (TRINDADE, 2001, p. 17). 

No caso brasileiro e dos demais países da América Latina, dentro do 

processo de globalização da economia, a gestão de recursos financeiros fica 

atrelada ao cumprimento de metas pré-estabelecidas na esfera econômica federal, 

por sua vez, subordinadas às regras do Fundo Monetário Internacional /FMI e de 

agências financeiras. É um preço caro que esses países pagam pela dívida 

contraída no processo de industrialização que se intensifica em meados do século 

XX. 

A política de desmonte da universidade brasileira dá os primeiros sinais de 

alerta a partir das aposentadorias precoces, iniciadas no Governo Collor, no 

princípio da década de 1990, seguidas pela implementação dos cursos de 

especialização pagos, como forma de dar início ao processo de privatização, 

trazendo recursos de outras fontes, que servem, inclusive, como complementação 

salarial para professores. Essa política também favorece a saída de docentes para 

cargos de assessoria em instituições privadas; o que faz parte de um quadro no qual 

práticas aparentemente individualistas têm sido evidenciadas na universidade 

pública.  

A partir da segunda metade do século XX, a universidade dita moderna, já 

não responde às exigências de uma nova sociedade que se vai constituindo, perde 
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aos poucos a sua condição de instituição e se encaminha para um modelo de 

organização social (CHAUÍ, 1999). Isso está dentro da nova ordem do capitalismo 

aliada à política neoliberal, no contexto da Reforma de Estado, trazendo a 

concepção de educação como prestação de serviço e não como direito social. Vale 

discutir, a seguir, como a universidade vai perdendo a sua qualidade de instituição 

social e assumindo o status de organização social. 

 

1.3.1.2 Do institucional à organização social 

No final dos anos de 1990, no contexto das novas relações sociais, sob os 

efeitos da nova ordem do capital, a universidade começa a modificar seus currículos, 

programas e atividades como forma de garantir que seus estudantes se tornem os 

profissionais exigidos pela conjuntura econômica, procurando adequar-se ao 

mercado, dentro do modelo atual. Conforme Chauí (1999), gradativamente se efetua 

a passagem da universidade da condição de instituição à condição de organização. 

A autora observa que, enquanto a universidade clássica está voltada para o 

conhecimento em si, a universidade funcional16 (CHAUÍ, 1999) dos anos de 1970 

está voltada diretamente para o mercado de trabalho, orientada para a formação 

rápida de profissionais requisitados como mão-de-obra altamente qualificada, 

privilegiando a produtividade e passando a desenvolver funções diversas, fenômeno 

que se pode observar na universidade brasileira e também em nível mundial. 

Com a grande expansão do ensino superior, em 1980, o Brasil se insere no 

contexto do que Chauí (1999) denomina universidade de resultados voltada para as 

empresas, impulsionando o aumento das escolas privadas e firmando parcerias 

                                                 
16 A autora classifica a universidade segundo as funções que essa instituição prioriza ao longo da 

história: tradicional, funcional, de resultados e operacional. 
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entre a universidade pública e as empresas particulares, cabendo a essas últimas a 

garantia dos estágios remunerados, emprego futuro aos profissionais universitários e 

financiamento de pesquisas ligadas a seus interesses. Já não se trata de produzir o 

conhecimento desinteressado da universidade tradicional-clássica, mas um 

conhecimento voltado para o trabalho, tanto na universidade funcional tecnicista, 

como na universidade de resultados voltada para o incremento da produção 

capitalista.  

A universidade de resultados dos anos de 1980 é forjada em meio à 

expansão do ensino superior com a abertura às escolas privadas voltadas para as 

empresas com as quais começa a estabelecer parcerias. Dentro dessa lógica, a 

partir do início da década de 1990, transformando-se em uma organização, a 

universidade operacional volta-se para si mesma enquanto estrutura de gestão e 

reguladora de contratos. 

  Por um lado, como instituição social, a universidade busca a preservação de 

sua autonomia, de modo que as decisões sejam tomadas em seus órgãos 

colegiados e representativos. Por outro lado, como uma organização, a universidade 

passa a ser regida pela prática da instrumentalidade, tendo apenas a si mesma e ao 

mercado como referências, orientada pelas idéias de gestão, planejamento, 

previsão, controle e êxito e não questionando, inclusive, sua própria existência. 

 

Transformada numa organização administrativa, a universidade 
pública perde a idéia e a prática da autonomia (...), se reduz à gestão 
de receitas e despesas, de acordo com o contrato de gestão pelo 
qual o Estado estabelece metas e indicadores de desempenho (...) 
(CHAUÍ, 2000, p. 216). 

 

Desse modo, a universidade, como uma comunidade que busca o 

conhecimento, vai sendo substituída pela universidade empresarial, cujo interesse 
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principal é o lucro: vai se forjando o que Slaughter e Leslie denominam de 

capitalismo acadêmico.  

 
Essas políticas têm promovido a fusão entre as atividades das 
universidades públicas com o mercado, provocando mudanças 
significativas nos valores da universidade, que antes produzia 
conhecimento hoje se volta para um objetivo mais produtivo, no qual 
entram em jogo as normas do mercado. Então, a universidade passa 
a ser vista como um negócio, cujos estudantes seriam consumidores 
de um produto sob a lei do comércio (1997). 

 

No Brasil, como sintomas da lógica operacional, pode-se observar: grande 

número de horas-aula por professor/ professora, em alguns cursos e noutros não; 

diminuição de tempo para cursar mestrado e doutorado; avaliação docente e dos 

cursos, tendo como critérios a quantidade de publicações e participação em 

congressos; multiplicação de comissões e de relatórios; a docência como habilitação 

rápida para graduados. Dessa forma, vai diminuindo o tempo para as atividades 

coletivas, para a reflexão, para a crítica da própria prática docente, para a pesquisa 

da sala de aula e da universidade. 

A flexibilização aparece como palavra de ordem, refletindo-se na eliminação 

do regime único de trabalho, do concurso público, da dedicação exclusiva; na 

efetivação de contratos flexíveis, temporários e precários; na simplificação das 

licitações e prestações de contas; na adaptação de currículos da graduação e pós-

graduação às necessidades profissionais das diferentes regiões do país; na 

separação entre docência e pesquisa. 

A instabilidade da universidade brasileira com a política discriminatória, 

competitiva e excludente no ensino superior, por vezes, é perversa para a gestão 

administrativo-acadêmica da instituição, particularmente, professores e alunos 

universitários, e para a sociedade em geral. 
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Por um lado, são exigidos dos professores e das professoras, um alto nível de 

qualificação, uma atualização permanente e maior titulação acadêmica, com todas 

as responsabilidades e atribuições daí decorrentes. Por outro lado, esses mesmos 

professores têm sido convocados a uma participação cada vez maior em funções 

administrativas. Isso ocorre devido à redução progressiva do quadro efetivo docente, 

em vista da política de diminuição dos concursos públicos17 e da realização de 

contratos provisórios de professores substitutos. 

Estratégia semelhante também é utilizada com o pessoal técnico-

administrativo, firmando-se convênios com instituições de prestação de serviços 

para as funções de manutenção do patrimônio, em detrimento da realização de 

concurso público. O que também parece grave são as bolsas de trabalho para 

alunos, de modo a suprir a necessidade de pessoal técnico-administrativo. 

Enquanto a instituição tem a sociedade nas suas necessidades 

fundamentais18, como princípio e referência, a organização é uma entidade que tem 

como princípio, a gestão de recursos, as estratégias de desempenho e a 

competição. Dentro dessa lógica, a autonomia é vista como o gerenciamento 

empresarial da instituição, devendo-se cumprir metas e alcançar os indicadores 

impostos pelo contrato de gestão. É dentro dessa concepção que a universidade 

passa a captar recursos de outras fontes, fazendo parcerias com empresas 

privadas. 

A lógica é que a universidade responda às diversas necessidades que lhe são 

externas, tornando-se “cada vez mais uma organização multifuncional indispensável 

e utilitária”, conforme observa Chauí (2000, p. 220). 

                                                 
17 Há um déficit de 22.000 funcionários técnico-administrativos e 8.000 professores em todo o Brasil, 

segundo informações retiradas de documento da PROACAD/UFPE, datado de novembro de 2001. 
18 Necessidades fundamentais de promoção da dignidade plena da pessoa humana. 
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No Brasil, isso vem exigindo, contraditoriamente, que as universidades sejam 

autônomas e criativas para fazer as tais parcerias com as empresas privadas, ao 

mesmo tempo em que lhes são retirados os poderes na gestão dos recursos 

humanos. Um exemplo, são os limites que têm ao tomar decisões, em nível local, 

quanto ao processo de contratação de professores e técnicos para suprir um quadro 

de pessoal cada vez mais reduzido, ficando essa como uma tarefa do Ministério de 

Educação e Cultura, conforme determinações da esfera econômica do Governo 

Federal. 

Trindade, em palestra na SBPC/2003, dentre outros aspectos, chama atenção 

para a questão da fragmentação interna da universidade, a partir da identificação de 

três lógicas, que parecem conviver, hoje, no seu interior. 

Uma dessas seria a UNIMEC, universidade sob orientação exclusiva do MEC 

– que dispõe de salas republicanas com equipamentos precários, predominando o 

quadro e o giz; bibliotecas escassas; professores com salários congelados; grande 

número de professores substitutos exercendo funções que caberiam aos efetivos.  

Sem pretender generalizar, acredito que esse modelo refere-se basicamente 

à parte da Universidade que atende a maioria dos Cursos de Graduação, o nível de 

ensino que constitui a base da formação universitária. 

Uma outra lógica seria a UNICC, universidade que se mantém com o apoio 

das Agências de fomento: CAPES, CNPq, FACEPE, FINEP. Os professores têm 

condições de participar de Congressos, conseguem publicar suas produções 

científicas, dispõem de bibliotecas bem equipadas; trabalham com alunos bolsistas e 

eles próprios, por vezes, dispõem de bolsas que permitem complementar seus 

salários. 



 57 

Ao que tudo indica, esse é o modelo do qual fazem parte professores que se 

dedicam prioritariamente à pós-graduação e à pesquisa na universidade. Daqui 

possivelmente estariam, em parte, excluídos os professores que dedicam maior 

carga-horária a atividades de sala de aula e que estão envolvidos mais diretamente 

com a atividade básica de ensino na universidade. 

E por último, tem a UFA, que inclui as Universidades que exercem o papel de 

Fundação de Apoio, cujos professores desenvolvem atividades de assessorias, 

mestrados e consultorias fora da própria universidade. 

Entendo que desse grupo fazem parte os professores de maior titulação 

acadêmica, dedicados aos cursos de mestrado e doutorado, à pesquisa acadêmica. 

Essa lógica já tem certa visibilidade nas universidades brasileiras, envolvendo 

grande parte de docentes ligados à pós-graduação. 

Essas diversas lógicas que presidem a organização universitária assentam na 

fragmentação que, por vezes, se estabelece entre os cursos de graduação e pós-

graduação, entre o ensino e a pesquisa, conforme observa Weber, ao analisar 

algumas questões problemáticas, a despeito dos êxitos advindos da Reforma 

Universitária de 1968. Depõe a autora: 

 
A consolidação da pós-graduação e a sua realimentação contínua 
pela integração de novos professores pós-graduados e pela própria 
dinâmica inerente ao processo de produção do conhecimento, 
raramente se fizeram acompanhar de medidas para a melhoria dos 
cursos de graduação (2000, p.16). 

 

Essas são formas que a universidade tem encontrado para sobreviver, dentro 

do complexo quadro da crise universitária no contexto brasileiro, em que a 

desvalorização de professores na função básica da docência tem se acentuado nos 

últimos anos. 
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A sobrecarga de tarefas, junto a uma política salarial de desvalorização do 

trabalho docente, aliada a toda essa problemática da universidade está imbricada 

com o atual quadro de instabilidade mundial, com as repercussões na vida de todos 

e de cada um.  Isso tem criado um clima de insatisfação, insegurança e 

desmotivação de professores e demais funcionários. E vai ter impactos na sala de 

aula.  

 O laço entre a universidade e o mercado vai se apertando no contexto de 

produção intensa do conhecimento e de novas tecnologias. A comunidade 

universitária já não é mais a vanguarda da geração do saber. O conhecimento, hoje, 

vem, em grande parte, de fora da universidade, de outros espaços munidos de 

recursos tecnológicos, por vezes mais sofisticados do que aqueles de que dispõe a 

instituição universitária. Dessa forma, essa Instituição já não é o lugar exclusivo do 

ensino dito superior, muito menos, é exclusivo da pesquisa, em função da 

velocidade em que é produzido o conhecimento e da extensa rede de comunicação 

que se denomina, hoje, sociedade do conhecimento e da informação. 

 

1.3.1.3 A mercadorização da universidade 

Santos constata a consolidação das crises de hegemonia e legitimidade e, 

principalmente, a crise institucional que já anunciava há quinze anos. Mesmo 

entendendo que a questão financeira não é o único motivo de crise da universidade, 

o autor afirma que, 

 
Nos últimos trinta anos a crise institucional da universidade na 
grande maioria dos países foi provocada ou induzida pela perda de 
prioridade do bem público universitário nas políticas públicas e pela 
conseqüente secagem financeira e descapitalização das 
universidades públicas (SANTOS, 2004, p. 13).  
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A ausência de políticas públicas para os setores sociais e as dificuldades 

financeiras da universidade pública, por vezes deixa passar a idéia de que a crise do 

serviço público seria algo insuperável. Conforme o mesmo autor, serve para justificar 

a abertura generalizada do ensino superior e da universidade à exploração 

comercial. “A opção foi, pois, pela mercadorização da universidade” (SANTOS, 

2004, p. 16), em detrimento do fortalecimento da mesma com o incremento de 

recursos e projetos alternativos voltados aos reais propósitos institucionais. 

Conforme Santos, esse processo que transforma a universidade, ela mesma, 

em mercado dá-se em dois momentos: um que se estende do início da década de 

1980 até meados dos anos de 1990, que já é bastante conhecido e enfatizado no 

debate, de modo geral e que corresponde à expansão e consolidação do mercado 

nacional universitário; outro que vem ganhando força a partir do final da década de 

1990: o mercado transnacional da educação superior e universitária. Esse mais 

recente mecanismo é visto pelo Banco Mundial e pela Organização Mundial do 

Comércio como solução global para a educação superior. “Está em curso a 

globalização neoliberal da universidade“ (SANTOS, 2004, p. 17). 

As práticas de transnacionalização do ensino superior e da universidade são 

vistas como um mercado promissor pelos empresários da educação. O que é 

favorecido pela visão da condição das universidades privadas de “se adaptarem 

muito mais facilmente às novas condições e imperativos” (SANTOS, 2004, p. 29). 

O mesmo autor analisa as idéias que norteiam a expansão do novo mercado 

educacional em curso e que presidem a reforma da educação proposta pelo Banco 

Mundial. Uma das concepções é a de que, para sobreviver, a universidade teria de 

estar a serviço de uma sociedade de informação, cuja qualidade e velocidade seriam 

essenciais à competitividade econômica, assim como voltada para uma economia 
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baseada no conhecimento, o que exigiria a formação de “capital humano como 

condição de criatividade no uso da informação, de aumento de eficiência na 

economia de serviços e ainda como condição de empregabilidade” (SANTOS, 2004, 

p. 28-29). Nessa linha de pensamento, impõe-se a substituição do paradigma 

institucional atual por um paradigma empresarial, conforme já constatado por Chauí 

(1999). 

O paradigma institucional atual impediria, conforme interpreta Santos (2004), 

que as relações mercantis tivessem relevância no contexto educacional, no qual a 

eficiência e a qualidade do ensino fossem definidas pelo mercado e onde as 

relações professor-aluno fossem mediadas pela tecnologia, de modo generalizado; 

enfim, que a universidade se abrisse às pressões dos clientes e que o recrutamento 

de estudantes tivesse como critério o mais alto retorno para o capital investido. 

De fato, a universidade vem se constituindo numa complexa teia de relações 

entre saber e poder, em meio a questões político-econômicas e epistemológicas, ao 

longo do desenvolvimento de relações sociais mais profundas. Essas questões vêm 

mudando o perfil da instituição como um espaço contraditório, no qual convivem 

forças conservadoras e, ao mesmo tempo, forças inovadoras. Isso pode ser 

constatado nas pesquisas desenvolvidas por Cunha (1998). Apesar da 

predominância de ações ainda conservadoras, a autora observa o surgimento de 

práticas pedagógicas diferenciadas, que a mesma identifica como o fenômeno da 

transição paradigmática, conforme teoria de Santos (1999). 

Finalmente, este capítulo cumpre o papel de situar o objeto de estudo - a aula 

universitária - no contexto atual em que convivem projetos formativos contraditórios 

com demandas educacionais diversas. As relações sócio-político-econômicas são 

afetadas pelas rápidas transformações, em vista do avanço da ciência, da produção 
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tecnológica intensa e ruptura epistemológica. Esses fatos têm impactos nas 

instituições educativas, notadamente na universidade, lugar privilegiado da produção 

e disseminação do conhecimento e da cultura. E eles têm implicações diretas na 

aula, o espaço central da formação na universidade. 

O propósito de elaboração desse quadro teórico é firmar a posição de que a 

aula universitária como uma produção cultural não é um objeto que possa ser 

compreendido na sua existência imediata e aparente, mas nas suas múltiplas 

relações, interações, influências e referências. Em outra palavra, um objeto a ser 

compreendido no processo de reconstituição da sua estrutura buscando apreender 

os seus muitos sentidos.  

 Nessa mesma intenção, o capítulo seguinte revisita a produção acadêmica 

didático-pedagógica voltada para a universidade, de modo a buscar, também, 

subsídios para análise e interpretação dos dados da pesquisa e integrar o estudo no 

debate. 
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CAPÍTULO 2 O NINHO REVISITADO: AULA, UM SABER DIDÁTICO 

 

 

A aula é o lugar do professor, do aluno, do diálogo entre eles, 
da reflexão crítica e do respeito aos saberes dos educandos 
(...) um “lócus” de construção do conhecimento, o território das 
tecnologias, da ética, da liberdade e das tomadas de decisões 
conscientes (...) o local dos sonhos e das utopias (MARTINEZ, 
2002). 
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Neste capítulo, faço uma sistematização da produção acadêmica mais 

recente acerca do objeto de estudo, a aula universitária. Tomo como referência os 

estudos no campo da Didática, seguindo as concepções de autores como Oliveira 

(1993) e Masetto (2003), para quem a aula é, de fato, o objeto central da Didática. 

Revisito os estudos realizados em torno da temática a partir do final dos anos 

de 1970 com base em teorias pedagógicas que fazem crítica à escola reprodutivista, 

como trazem os estudos de Luckesi (1991); Saviani (1991); Veiga (1991); Libâneo 

(1992); Oliveira (1993). Recorro aos estudos de Cunha (1998), Fernandes (1999); 

Lucarelli (2000) e outros autores que discutem a aula universitária no contexto de 

crítica ao pensamento positivista da ciência moderna, com repercussão no mundo 

acadêmico, na década de 1990. Esses últimos autores têm identificado em suas 

pesquisas, práticas inovadoras compatíveis com a transição paradigmática, a partir 

das teorias de Santos (1989; 1999), que, junto a Morin (1999, 2002), Santos (2001) 

e outros, constituem a base do pensamento sociofilosófico adotado neste trabalho. 

Como prática social, a aula institucionaliza-se no seio da educação moderna, 

forjada em meio às demandas do crescente processo de industrialização, a partir do 

século XIX. Desde as suas origens, tem como intenção o ensino e a aprendizagem 

nas diversas áreas do conhecimento, supostamente necessários à convivência 

social e, principalmente, às ações voltadas para o mundo do trabalho. 

A aula na universidade vem incorporando sentidos diversos conforme o 

tempo, o lugar e as intenções. Isso ocorre em meio ao processo de transformação 
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social no qual a produção do conhecimento nos diversos campos do saber vem 

intensificando-se. 

Para compreender a aula na sua complexidade, é necessário identificar os 

princípios político-epistemológicos que a presidem, as teorias pedagógicas 

subjacentes à prática que vão sendo elaboradas no interior das próprias instituições 

educacionais, numa tensa relação com as práticas desenvolvidas no contexto social 

mais amplo. 

 

2.1 Um vôo sobre as praias da produção acadêmica 

No Brasil, até praticamente a década de 1970, a aula foi banhada nas águas 

da didática prescritiva (CANDAU, 1991), nas correntezas da pedagogia tradicional, 

sob a égide da ciência positivista prevalecente na modernidade, pedagogia em que 

o professor é o centro do processo e o aluno um reprodutor passivo de um 

conhecimento tido como “verdadeiro”. Ora “conteudista” ou “tecnicista”, ora 

“psicologista”, sob a orientação de teorias liberais e não-críticas, conforme 

classificação de Saviani (1991) e Libâneo (1992), respectivamente, a aula conserva 

características que prevalecem até hoje. 

 Entre o final da década de 1970 e início dos anos de 1980 há um movimento 

de revisão da didática, haja vista os “Seminários da Didática em Questão” realizados 

na década de 1980. Nos últimos vinte e cinco anos, diversos estudos têm teorizado 

acerca da aula, de modo geral, e da aula universitária numa perspectiva crítica, a 

exemplo de Veiga (1991); Becker (1994); Silva (1996); Cunha (1998, 2000); 

Fernandes (1999, 2004); Castanho (2000); Anastasiou (2001); Lima e Castanho 

(2001); Pimenta e Anastasiou (2002); Anastasiou e Alves (2003). Esses estudos têm 

confirmado que a aula predominante na universidade traz as marcas do que se 
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habituou denominar “pedagogia tradicional”. Para Cunha, por exemplo, a prática 

recorrente na universidade 

 
(...) é aquela que privilegia a memória e a repetição do 
conhecimento socialmente acumulado; valoriza a certeza e o não-
questionamento; coloca o professor como a principal fonte de 
informação; incompatibiliza o ensino com a pesquisa; está presente 
a concepção positivista de ciência, marcada pelas prescrições e 
certezas (1998, p.10). 

 

Essa constatação confirma os resultados da pesquisa realizada por Becker, 

que apontam para o fato de que “a epistemologia subjacente ao trabalho docente é a 

empirista” (1993, p. 331). Balzan critica a idéia de ensinar, ainda predominante, que 

se resume a “dar aulas (...) dando bem a matéria (...) sem atribuir valor real ao modo 

de aquisição de conhecimentos, às estruturas epistemológicas que fundamentam 

cada ciência” (1995, p.10). 

Desse modo, a aula assume um formato conservador e o ensino uma 

dimensão epistemológica técnico-instrucional; a aprendizagem, baseada na cópia, 

valoriza a imitação e a reprodução do conhecimento. Esse modelo de aula 

corresponde à “educação bancária” de Freire (1983, p. 65), que critica o fato de o 

professor exercer a função de depositar o seu saber no aluno, que é considerado 

como objeto, “tabula rasa”, e não como sujeito da aprendizagem e agente de sua 

própria história. Nesse sentido, a aula segue uma “didática prescritiva”, conforme diz 

Candau (1991). 

 Por vezes “em nome da sua autoridade, o professor apresenta-se com 

superioridade diante da turma, fazendo imposições arbitrárias, inibindo a 

participação efetiva dos alunos nas atividades pedagógicas” (CORDEIRO, 1992, p. 

173) e dificultando o desenvolvimento da autonomia intelectual, afetiva, ética e 

política dos sujeitos. 
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Apesar disso, grande parte dos mesmos estudos anuncia a emergência de 

concepções e práticas pedagógicas, no contexto de novos paradigmas. A aula 

passa por movimentos renovadores e o campo da didática vai se ampliando. 

Dos aspectos estritamente didático-pedagógicos, na esteira das teorias 

consideradas tradicionais, a aula é vista como fenômeno social, no contexto de 

crítica à escola capitalista e das proposições de uma “didática fundamental” 

(CANDAU, 1991). 

Nos estudos surgidos na década de 1980, capitaneados por essa autora, a 

aula é concebida como uma prática pedagógica de múltiplas dimensões e como tal 

exige ser tratada; é colocada “em questão” como campo teórico-prático no contexto 

de teorias não-liberais e críticas, como dito em Saviani (1991) e Libâneo (1992) 

respectivamente; para ambos o ensino-aprendizagem é valorizado como processo 

de produção crítica do conhecimento. 

Nesse contexto de superação de teorias pedagógicas tradicionais e 

elaboração de teorias críticas, os estudos avançam e passam a vislumbrar rupturas 

mais profundas, a partir da identificação da crise do paradigma hegemônico da 

modernidade e da emergência de um novo paradigma, com repercussões na 

universidade, modifica e amplia o conceito de aula. 

Novas práticas pedagógicas, no âmbito da universidade, são identificadas nas 

pesquisas mais recentes, indicando a vivência do que Santos (1999) aponta como 

transição paradigmática. Isso também vem sendo constatado pelos estudos de 

Cunha (1998, 2000, 2004); Veiga, Rezende e Fonseca (2000); Castanho (2000), 

dentre outros autores. 

Em suma, em meio às teorias didático-pedagógicas, construídas numa 

perspectiva crítica no Brasil, notadamente a partir dos anos de 1980 (CUNHA, 1989; 
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2000; VEIGA, 1991; OLIVEIRA, 1993; PENIN, 1994, 1995; BECKER, 1993), os 

estudos incorporam na década de 1990 a perspectiva do paradigma emergente 

(SANTOS, 1999), fomentando o debate em torno da temática e apontando novas 

possibilidades de práticas pedagógicas na aula da universidade. 

No contexto da nova construção paradigmática, a aula é apontada nos 

estudos como espaço do ensino e da aprendizagem de conhecimentos provisórios e 

relativos, na sua contextualização e materialidade histórica. Ela é um lugar de 

formação, do exercício e da intervenção pedagógica, em que a organização didático-

metodológica e as relações sociais valorizam o diálogo e a crítica, a participação, a 

criatividade, a pluralidade dos saberes, a curiosidade, as idéias divergentes, o bom 

senso, o rigor e o afeto, a aceitação do novo e a rejeição às formas de 

discriminação, bem como o desenvolvimento da autonomia intelectual, política, 

afetiva e ética dos sujeitos que dela fazem parte. 

Esses estudos identificam-se nos seus fundamentos com a proposta de 

“educação libertadora” de Freire (1983). O autor contrapõe-se à concepção 

“bancária”, na medida em que propõe um ensino que valoriza o diálogo � cognitivo, 

político, afetivo, ético � a partir do lugar em que vive o aluno; a aula, portanto, 

privilegia: a dúvida, o questionamento, as idéias divergentes e, o aluno aprende a 

perguntar e não apenas a responder (FREIRE; FAUNDEZ, 1985). 

Nessa mesma direção, Pimenta e Anastasiou (2002, p. 207) acrescentam à 

idéia de aula numa perspectiva de superação das antigas práticas como sendo um 

“momento e espaço privilegiado de encontro e de ações (...); nem dada, nem 

assistida, mas construída (...) feita pela ação conjunta de professores e alunos”. As 

autoras reafirmam a idéia da aula como prática social, e, como tal, num movimento 
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dinâmico, em que alunos e professores são sujeitos de uma relação dialógica, 

conforme proposição freireana. 

Por ser um espaço cultural historicamente construído, lugar do encontro 

pedagógico que se faz em múltiplas dimensões e relações, a aula universitária é um 

lugar de contradições e ambigüidades. Cunha afirma que a aula é a expressão das 

contradições sociais mais amplas e dos conflitos presentes, hoje, na universidade, 

dentre os quais se destacam as situações provocadas pelo privilégio concedido a 

determinadas áreas do conhecimento. Para a autora, 

 
(...) Há todo um estatuto político-epistemológico que dá suporte (...) 
ao que acontece à prática universitária. As decisões neste nível (...) 
estão imbricadas nas decisões sobre as formas de organização e 
distribuição do conhecimento realizado na sociedade (1998, p. 14). 

 

Desse modo, Cunha ratifica a idéia da multirreferencialidade da aula, que, 

como momento da prática social, se faz em meio às determinações sociais, político-

econômicas e às relações de poder que ocorrem em nível interno e externo à 

instituição universitária. Como a sociedade produz, o que produz, como se relaciona, 

seus valores, suas normas, enfim, sua cultura estão na base das intenções e 

práticas pedagógicas que se desenvolvem na aula universitária. 

No mesmo sentido, Veiga (1991, p. 16) chama atenção para a aula como 

sendo “uma prática pedagógica orientada por objetivos, finalidades e 

conhecimentos, inserida no contexto da prática social global, que pressupõe a 

relação teoria-prática”. A autora atenta para o processo do pensar e do agir como 

unidade indissociável na prática pedagógica, no contexto do debate que traz à tona 

as proposições do professor reflexivo na concepção de Schön, para quem a prática 

docente se faz na íntima relação entre o fazer e o agir do professor. 
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Este tipo de professor esforça-se por ir ao encontro do aluno e 
entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a 
articular o seu conhecimento-na-ação com o saber escolar. Este tipo 
de ensino de reflexão-na-ação, que exige do professor uma 
capacidade de individualizar, isto é, de prestar atenção a um aluno, 
mesmo numa turma de trinta, tendo a noção do seu grau de 
compreensão e das suas dificuldades (1992, p. 82). 

 

É visível o crescente interesse dos pesquisadores acerca da problemática do 

ensino superior, pois, há mais ou menos duas décadas, já se iniciou uma autocrítica 

acerca da universidade por parte, mesmo, dos próprios professores. No entanto 

ainda são tímidas as pesquisas que têm como foco as questões propriamente da 

aula, na universidade. 

Algumas experiências realizadas na UFPE, a exemplo do Curso de 

Atualização Didático-pedagógica, têm dado pistas nessa direção, haja vista a 

intenção de professores em redimensionar as suas práticas. Os docentes verbalizam 

que sentem necessidade da atualização pedagógica por não se sentirem satisfeitos 

com as suas aulas, a despeito de suas experiências e da formação. Questionam: 

 

O que devo fazer para que minhas aulas sejam mais dinâmicas? 
Como fazer para que os alunos leiam mais, se interessem mais pelas 
aulas? Como proceder à avaliação do aluno, de forma mais ampla? 
O que fazer com a turma quando explico um assunto e pergunto se 
alguém não entendeu, todos ficam calados, mas quando chega na 
hora da prova é um desastre? (verbalização de professores e 
professoras durante o Curso em 2001). 

 

Nessas questões, há indícios de que os referidos professores estão vivendo 

momentos de conflitos, tentando fazer rupturas com antigas práticas que já não os 

satisfazem, buscando novas alternativas de ação. Alguns, inclusive, já conseguem 

identificar avanços nas suas práticas, revelados nas discussões durante o Curso. 

Os trabalhos publicados desde a 24ª Reunião da Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Educação (ANPEd) são um exemplo do crescimento 
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de estudos acerca da temática, haja vista os artigos de Melo (2001), Coutinho 

(2001), Luis e Santiago (2001). Esses trabalhos discutem a problemática do ensino 

superior no âmbito dos cursos de formação dos professores que irão atuar na 

educação básica, centrando suas atenções nos Cursos de Pedagogia e 

Licenciaturas Diversas. Na mesma 24ª ANPEd, vale registrar as publicações de 

Lima e Castanho (2001), Anastasiou (2001), Martinez (2001), cujas pesquisas 

anunciam a transição paradigmática nas diversas áreas do conhecimento, em nível 

superior, no âmbito da universidade. 

Os estudos revelam intenção de melhoria da qualidade do ensino universitário 

(formação inicial e continuada; processos de construção dos saberes dos 

professores em formação; formação do professor-formador; práticas inovadoras; 

concepções e práticas avaliativas, no contexto da formação do professor), 

focalizando, principalmente, a questão da formação pedagógica do professor. 

Dos trabalhos publicados nos Encontros Nacionais de Didática e Prática de 

Ensino (ENDIPE), merecem registro, aqui, por discutirem questões pertinentes à 

aula no ensino superior, os trabalhos de Lucarelli (2000), Anastasiou, Rojo e Chaves 

(2002), Melo, Ramos e Cordeiro (2002), Cunha (2000, 2004), Cordeiro (2004), 

Fazenda (2004), Fernandes (2004), dentre outros. 

 No contexto deste estudo, é pertinente destacar a pesquisa intitulada “A 

construção do conhecimento na prática pedagógica do ensino superior” (CUNHA, 

1998), iniciada no final dos anos de 1990, na Universidade Federal de Pelotas/ 

UFPel, inserida no programa interinstitucional de investigações sobre o ensino 

superior e realizada em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul/ 

UFRGS e a Universidade de Brasília/UnB. A referida pesquisa está conectada com o 

estudo denominado “Inovação como fator de revitalização do ensinar e do aprender 
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na Universidade”, que, além das instituições já mencionadas, envolve a 

Universidade de Buenos Aires -Argentina. 

 Os achados dessa pesquisa revelam que no espaço educativo acadêmico 

tanto há produção de resistências à inovação, quanto de experiências inovadoras, 

como sinalizações de uma transição paradigmática em processo, tensão que 

também pude perceber em aulas do Curso Médico e que discutirei nos Capítulos 5 e 

6. 

A partir das pesquisas mais recentes o debate tem vislumbrado possibilidades 

de superação do modelo tradicional da aula e a construção de novos modos de fazê-

la, em face do novo contexto social e na perspectiva da nova ciência, um novo que 

começa a dar sinais nas intenções e nos esforços dos professores no sentido de 

reorientar as suas práticas no âmbito da aula universitária. 

A releitura da produção acadêmica reafirma a idéia da aula como objeto de 

estudo teórico-prático, no campo da Didática, que vem ampliando o seu foco de 

atenção nos últimos anos, haja vista a complexidade do fenômeno que abarca. 

Pimenta (1996) diz que a aula “é sempre um acontecimento inédito e não uma 

verdade que pode ser apreendida em si e generalizável para outros”; há que ser 

considerada como um fenômeno social que apresenta certas peculiaridades e 

regularidades, independentemente da diversidade de conteúdos que nela se 

desenvolvem. 

A aula é compreendida, aqui, como uma prática ao mesmo tempo singular e 

plural, constituída de objetos e práticas regulares que a caracterizam como tal, e de 

elementos diversos que vão se integrando nas relações e conforme a situação: o 

lugar, o tempo, o nível de ensino, as especificidades do curso - saberes, normas e 

intenções -, os alunos e os professores, seus saberes e suas experiências. 
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Na seqüência, desenvolvo uma breve incursão acerca de aspectos que são 

recorrentes no debate acadêmico em torno da aula universitária. Esses mesmos 

aspectos chamam a minha atenção na pesquisa de campo, motivos pelos quais os 

adoto como categorias de análise, num primeiro momento de interpretação dos 

dados. São os seguintes: 2.1.1) O ensino-aprendizagem; 2.1.2) O currículo; 2.1.3) A 

docência; 2.1.4) A sala de aula. 

 

2.1. 1 O ensino-aprendizagem 

Por ser aspectos da cultura, ensinar e aprender tem características 

eminentemente humanas, que estão presentes em todos os espaços sociais. Ocorre 

que a complexidade crescente da vida em sociedade com o avanço da ciência e da 

técnica e as contraditórias relações de trabalho, que, se vão estabelecendo ao longo 

da história levam à necessidade da sistematização do conhecimento e definição de 

um lugar próprio para a organização da sua produção e distribuição. 

Instituem-se os espaços educacionais com a função precípua de ensinar e 

aprender conhecimentos socialmente produzidos, disseminar a cultura, contribuir no 

processo de formação individual e coletiva das pessoas. Nessas instituições, a aula 

organiza-se por níveis e objetivos de ensino constituindo-se espaço historicamente 

legitimado para desenvolver tal função. 

No ensino superior, o processo de formação requer o ensino-aprendizagem 

de uma profissão. A universidade é lugar privilegiado dessa formação, numa 

perspectiva integradora, uma vez que contempla a universalidade do conhecimento 

e tem como princípio a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão.  

Por ser a educação uma característica própria da humanidade, no seu 

processo de desenvolvimento pessoal e social, condição de sua sobrevivência, 

diversas formas de ensinar e de aprender têm acompanhado o processo de 
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desenvolvimento da vida. Pois aprender é condição do existir e do ser da pessoa, 

que só consegue sobreviver e situar-se no mundo com a ajuda do outro. Como diz 

Paulo Freire, ninguém aprende sozinho; as pessoas aprendem umas com as outras 

(1983). 

Ensinar e aprender traz a marca da intencionalidade, ainda que de modo 

velado, mesmo por aqueles que tencionam. Há propósitos e interesses em disputa, 

explicitados ou não, que nascem nas relações de poder presentes na cultura, 

orientando as escolhas do agir humano. 

Esse processo que, inicialmente, dá-se espontaneamente para atender a 

necessidades imediatas, vai-se complexificando à medida que as pessoas vão 

agregando-se em comunidades, forjando novas necessidades no cotidiano do 

trabalho e na relação com o outro. 

Da informalidade da comunicação através dos gestos e sinais à linguagem 

oral nas comunidades primitivas, os processos de ensino e aprendizagem passam 

para mecanismos mais formais com o surgimento da escrita. As pessoas vão 

criando e compartilhando objetos - instrumentos técnicos e simbólicos - com vistas à 

melhoria das suas condições de vida, ampliando as relações sociais, produzindo 

cultura, humanizando-se no processo de aprender e ensinar. O que é feito de modo 

assistemático, informal, nas relações espontâneas, em meio às atividades cotidianas 

do trabalho, vai-se organizando e tomando lugar privilegiado nas instituições 

educacionais. 

Isso leva a pensar na origem da diferenciação entre o trabalho manual e o 

trabalho intelectual que é potencializado no contexto da divisão no trabalho 

capitalista, o que persiste, ainda hoje, na dicotomia teoria-prática, presente, também, 
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no processo de ensino-aprendizagem que se dá na universidade, conforme dados 

de pesquisa de Becker (1994) e Cunha (1998), dentre outros. 

Nessa perspectiva, o ensino e a aprendizagem adquirem sentidos diversos, 

conforme o lugar e o tempo em que se dão; caminhando ao lado das diversas 

formas de trabalho com o avanço crescente do conhecimento e da técnica, tendo em 

vista concepções de sociedade, e de homem e finalidades educacionais específicas. 

Vale lembrar que sigo o conceito de educação como processo de formação 

humana. Nesse sentido, ela se distingue de socialização, aculturação, 

adestramento, treinamento, domesticação, palavras por vezes equivocadamente 

tomadas como sinônimas. Aqui, refiro-me ao ensino-aprendizagem como uma 

prática pedagógica que se dá em instituições educacionais específicas. 

Na história da educação brasileira, o ensino-aprendizagem toma diversos 

sentidos, haja vista as teorias pedagógicas que orientam as práticas, predominando 

ora conhecimentos da Filosofia e da Sociologia, ora da Psicologia. 

No Brasil, esse processo tem origem no projeto didático-pedagógico dos 

Jesuítas com a influência da educação européia de princípios tomista-aristotélicos. A 

prática pedagógica valoriza a cópia, a repetição dos modelos prescritivos e a 

memorização; a figura principal é o professor, detentor do conhecimento 

“verdadeiro”, dentro do pensamento disciplinar-linear; nessa concepção a ênfase 

recai no paradigma do ensinar. As discussões didático-pedagógicas incidem na 

competência técnica do professor, que deve aprimorar-se nas aulas de modelo 

expositivo como forma de bem passar o conhecimento ao aluno. 

Ensinar é tido como depositar conhecimentos no aluno; e aprender, entendido 

como uma atitude exclusiva desse último, ao fixar na memória o conhecimento que 

deve ser devolvido ao professor nos processos avaliativos. Esse formato de aula 



 75 

leva a uma relação autoritária entre o professor, que dá aula, e o aluno, que recebe 

o saber vindo de fora como verdade inquestionável. Como já disse, Paulo Freire 

identifica esse modelo de ensino-aprendizagem com a “educação bancária”. 

A não-consideração das subjetividades e do saber dos alunos e a imposição 

de um conhecimento como único, permanente, descontextualizado, vetadas 

quaisquer formas de participação do aluno, geram relações autoritárias, no contexto 

da aula, em que cooperação e solidariedade são apenas figuras de retórica. Vale 

lembrar que esse princípio pedagógico prevalece até meados do século XX. 

 A partir das grandes mudanças sociais do início deste século - ruptura de 

paradigmas, estudos no campo da Biologia, da Psicologia e da Sociologia, junto às 

teorias pedagógicas (Cf. LIBÂNEO, 1992) -, surgem novas propostas de ensino e 

aprendizagem nas instituições de educação. 

Na crítica feita nos últimos anos ao modelo “tradicional”, cujo paradigma do 

ensino é predominante, surge uma produção acadêmica de valorização do 

paradigma da aprendizagem. Conforme Masetto (2005, p. 83), “a ênfase na 

aprendizagem altera o papel dos participantes do processo”. Ao professor cabe o 

papel de “mediador pedagógico ou de orientador do processo” e são atribuições do 

aluno “buscar informações, trabalhá-las, produzir um conhecimento, adquirir 

habilidades, mudar atitudes e adquirir valores”. 

A problemática que envolve os processos do ensino e da aprendizagem na 

universidade toma espaço no debate acadêmico nos últimos anos, ora focalizando 

as estratégias de ensinar, ora incidindo nos mecanismos de aprendizagem, como 

fator de melhoria da formação universitária. 

Cunha (1998, p. 14), como já disse, tem constatado nos seus estudos 

sinalizações de práticas pedagógicas na universidade em que são vivenciados 
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processos de transição paradigmática, nos termos usados por Santos (1999) para 

definir o momento que oscila entre novos e antigos conhecimentos, novas e antigas 

práticas. Diz a autora: 

 

(...) a possibilidade de uma nova matriz para construir a ciência que 
ultrapasse o pensamento epistemológico positivista estabeleceu 
novas alternativas para pensar o processo ensino-aprendizagem na 
universidade (CUNHA, 1998, p. 20). 

 

A emergência do novo paradigma de ciência com a valorização do senso 

comum, a aceitação da dúvida e das incertezas, as novas teorias pedagógicas 

abrem espaço para a participação dos alunos, a aceitação do outro, o respeito ao 

seu saber e às suas falas; o processo de produção compartilhada do conhecimento 

toma, então, o lugar da mera reprodução de saberes. 

Anastasiou define o processo de aprendizagem como uma forma de 

apreensão do conhecimento que impõe “agir, exercitar-se, informar-se, tomar para 

si, apropriar-se (...), entender, compreender (...), de modo a distinguir do aprender 

como forma de tomar conhecimento, reter na memória (...)” (2003, p. 14). Adota o 

conceito de “ensinagem” para indicar 

 

(...) uma situação de ensino da qual necessariamente decorra a 
aprendizagem, sendo a parceria entre professor e aluno a condição 
fundamental para o enfrentamento do conhecimento, necessário à 
formação do aluno durante o cursar da graduação (ANASTASIOU; 
ALVES, 2003, p. 15). 

 

A autora destaca a atitude de parceria entre professor e aluno como condição 

fundamental do processo de ensino-aprendizagem na perspectiva de novo 

paradigma. “O assistir ou o dar aula precisa ser substituído pela ação conjunta do 

fazer aula” (Ibid., p. 14). Nesse sentido, vale ter cautela e escutar Saviani (1991) 



 77 

quando ele chama atenção para o fato de que a relação pedagógica na sala de aula 

é uma relação assimétrica, na qual alunos e professores são parceiros, mas com 

papéis distintos. 

Essas considerações permitem compreender o momento de crítica e revisão 

pela qual passa a universidade em meio às reformas curriculares com a definição de 

novas propostas de ensino-aprendizagem. O avanço da ciência e da técnica, a 

ruptura com antigos paradigmas com a valorização da informação e da 

comunicação, potencializados pela nova organização do trabalho em tempos de 

globalização passam a requerer determinados modos e objetos de ensino-

aprendizagem e impõem novas exigências à universidade, como condição de 

preservação do seu lugar legítimo de formação. 

A despeito dos avanços no campo da Pedagogia e de diversas outras áreas 

do conhecimento, ainda hoje prevalecem objetivos de ensino-aprendizagem 

voltados, primordialmente, para os interesses do mercado de trabalho, com 

prioridade do desenvolvimento de habilidades e técnicas no processo da formação. 

Ora, tomando o homem na sua inteireza, como diz Freire, e a educação como 

processo de desenvolvimento humano integral, há de se considerar que, se ele 

aprende para satisfazer suas necessidades, estas transcendem os aspectos 

técnicos ou físico-biológicos, e envolvem também dimensões mais profundas do seu 

ser, a exemplo do afeto, da moral e da espiritualidade. 

 

 

 

 2. 1. 2 O currículo  
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Explorar os espaços por onde circula o debate acerca do currículo é condição 

para compreender a aula universitária, uma vez que o currículo é uma das 

expressões do projeto educacional de um determinado curso e tem a aula como um 

dos espaços privilegiados de realização. 

Esse debate vem avançando nas últimas décadas, no contexto da quebra de 

paradigmas, com a crise epistemológica e de natureza econômica, política e cultural, 

uma vez que esses fenômenos têm repercussões nas diversas instituições sociais, 

particularmente no campo educacional.  

Por ser a universidade o lugar legítimo da produção e socialização do 

conhecimento e da cultura, espaço de formação profissional, está, inevitavelmente, 

envolvida nesses processos. Isso tem visibilidade nas novas políticas de educação 

para o ensino superior, com propostas de reforma universitária e curricular. 

Para Sacristán, o currículo, no que se refere ao conteúdo e as formas nas 

quais se apresenta aos professores e aos alunos, “é uma opção historicamente 

configurada que se sedimentou dentro de uma determinada trama cultural, política, 

social e escolar; está carregado, portanto, de valores e pressupostos que é preciso 

decifrar” (2000, p. 17). Para o autor, toda instituição educativa, em qualquer que seja 

o nível de ensino, dentro de qualquer modelo de educação, 

 

adota uma posição e uma orientação seletiva frente à cultura, que se 
concretiza, precisamente, no currículo que transmite. O sistema 
educativo serve a certos interesses concretos e eles se refletem no 
currículo (Sacristán, 2000, p. 17). 
 
 

Cunha (2004, p. 31-32) analisa a questão pedagógico-curricular como amplos 

aspectos de ordem epistemológica, pedagógica e política, às quais me permito 

acrescentar a dimensão da ética. A autora revela que a dinâmica curricular nas 

ações mais amplas da prática pedagógica institucional, e particularmente na sala de 
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aula, pressupõe uma concepção de homem e de sociedade que envolve os fins da 

educação, expressa determinada visão de conhecimento que, no diálogo com os 

outros saberes, orienta a prática pedagógica. E nessa relação vão se reconstruindo 

concepções e práticas. 

Lopes (2000, 2004) corrobora a idéia, ajudando a entender que a organização 

curricular se dá em diversos contextos: no “contexto de influências”, que são os 

marcos definidos no âmbito das políticas públicas e das agências financeiras de 

fomento; no “contexto da produção escrita”, a exemplo das Diretrizes Curriculares 

definidas nacionalmente para os diversos cursos do ensino superior; no “contexto da 

prática” em que ocorrem processos de (re)interpretação e (re)contextualização do 

currículo. A organização curricular orienta as diversas práticas pedagógicas e tem a 

sala de aula como um lugar privilegiado de sua materialização. 

Isso permite compreender que a aula, como uma das expressões do 

currículo, tem a marca dos vários contextos em que o mesmo vai se forjando. No 

entanto há um espaço próprio de redefinição curricular, no seu interior, a partir da 

intervenção dos sujeitos diretamente envolvidos nas práticas pedagógicas que se 

desenvolvem no cotidiano da sala de aula, no diálogo de saberes. 

A universidade, que tem, entre suas especificidades, a formação profissional, 

no contexto da política de educação neoliberal, tem como funções: a produção, 

sistematização e distribuição de conhecimentos requeridos na nova organização do 

trabalho capitalista, no processo de globalização da economia e da cultura. 

Conforme estudos de Santomé (1998, p. 10-13), no Brasil, desde o século 

XIX, acentua-se a divisão social e técnica do trabalho, com o aumento da separação 

entre trabalho manual e intelectual. O processo crescente de industrialização, 

pautado nos modelos “taylorista” e “fordista”, fomenta a política de fragmentação dos 
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empregos e da produção, com a expropriação e desqualificação do trabalhador, em 

favor da mecanização; nesse contexto, as necessidades e os interesses da pessoa 

têm menor importância diante da máquina e do lucro. 

Nesse quadro de fragmentação dos processos de produção e desapropriação 

do conhecimento, dividem-se as tarefas, fragmenta-se o conhecimento produzido no 

trabalho, separa-se a teoria da prática, dando-se espaço aos processos de 

especialização, em que uns poucos compreendem todos os passos da produção, 

numa visão generalista, pois às máquinas cabem as tarefas mais complexas. Dada 

a dispersão do trabalho e dos saberes, ocorre a fragmentação da cultura 

institucional educativa.  

Os estudos revelam que a organização curricular “tradicional” pautada nesse 

processo ainda prevalece nos cursos universitários. Conforme classificação de 

Bernstein (1988), trata-se do currículo tipo “coleção”, cujas estruturas são fechadas, 

com fronteiras bem demarcadas; favorecem a hierarquização dos saberes (dos mais 

importantes aos de menor importância; dos mais difíceis aos mais fáceis), que se 

apresentam fragmentados a partir da lógica linear-disciplinar. 

Nesse sentido, o currículo traz as marcas do conhecimento das “verdades 

inquestionáveis” originárias das ciências naturais e que têm legitimidade até meados 

do século XX, quando, no seio da própria ciência físico-natural, é contestada. Há 

uma valorização do conhecimento científico produzido sob as normas rígidas da 

comunidade científica, como conhecimento maior. Para Santos, o conhecimento 

científico é visto como “uma prática de saber entre outras, e não necessariamente a 

melhor” (1989, p. 18). O autor nos ensina a valorizar o conhecimento do cotidiano 

que vai sendo reelaborado na relação com os demais saberes. Por ser cultural, o 
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conhecimento emerge em meio à produção material e simbólica, num tempo e 

espaço determinados. 

Na sala de aula, esse modelo de currículo valoriza uma metodologia de 

ensino-aprendizagem que se faz do mais simples ao mais complexo, do geral ao 

particular, do concreto ao abstrato, do teórico ao prático. Essas concepções, ainda 

que não sejam determinantes, influenciam, sobremaneira, a prática pedagógica que 

se desenvolve na sala de aula, que, dessa forma, segue princípios de uma 

pedagogia “tradicional”. 

Em vista do novo contexto, em contraposição ao modelo de currículo pautado 

na lógica disciplinar-linear hegemônico no paradigma da ciência moderna, surgem 

os estudos de Bernstein (1988), Santomé (1998), Sacristán (2000), Cunha (2004), 

Fernandes (2004), cujo foco passa do estritamente didático-pedagógico, comandado 

pela psicologia da educação até meados do século XX, para o estudo do currículo 

nas suas relações com a cultura e o conhecimento socialmente produzido, 

referendado na concepção de educação como fenômeno social, no campo da 

Sociologia da Educação. 

Nesse caminho, apresentam-se alternativas de organização curricular, a 

exemplo das propostas de currículo “integrado”, “interdisciplinar”, “transversal”, em 

“espiral”, hoje em pauta. As propostas, dentro de um novo paradigma de ciência, 

valorizam a diversidade cultural e o diálogo de saberes. 

Vale esclarecer que o currículo é, aqui, entendido como um amplo campo de 

conhecimentos teórico-práticos, os quais dão unidade ao projeto político-pedagógico 

de um curso específico e não numa dimensão restrita de organização de disciplinas 

que compõem um curso. 
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O teor do debate remete mais uma vez à complexidade da aula e dos saberes 

que presidem as suas práticas. Assim, o currículo é um dos elementos que tem a 

condição de aninhar as diversas práticas que integram a aula; estabelece o vínculo 

entre a realidade social mais ampla: cultura, saberes, práticas, valores, 

necessidades, interesses e a sala de aula, lugar de sua materialização e 

(re)contextualização. Pois, não resistindo ao diálogo com os demais saberes, na 

aula vai se construindo e se refazendo, de fato, o currículo. 

 

2. 1. 3 A docência 

Dentro da complexa problemática que envolve o ensino superior nos últimos 

anos, destaca-se o debate em torno da docência. É crescente o número de 

pesquisas sobre a temática, chegando, atualmente, a superar os estudos sobre os 

demais níveis de escolaridade, conforme constatação de Pimenta e Anastasiou 

(2002, p. 52). Os estudos têm focalizado principalmente a formação do professor de 

ensino superior – profissionalização, saberes e práticas –, haja vista o aumento da 

produção científica desenvolvida na Europa e América Latina desde a década de 

1980, tomando maior espaço na década de 1990. 

Tardif (2002) afirma que em diversos países têm ocorrido reformas políticas 

referentes ao corpo de professores, às suas condições de trabalho, formação e 

profissionalização, na medida em que “o ensino, a formação para o magistério e a 

profissão docente se tornaram temas maiores de pesquisa” nesses últimos anos. 

 

Entrar numa sala e dar uma aula é mais que simplesmente penetrar 
num espaço neutro, é ser absorvido pelas estruturas práticas do 
trabalho escolar marcando a vida, a experiência e a identidade das 
gerações de professores; é fazer e refazer pessoalmente essa 
experiência (...) apropriar-se dela, prová-la e suportá-la, dando-lhe 
sentido para si e para os alunos (TARDIF; LESSARD, 2005, p. 277). 
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A despeito das múltiplas atividades que são desenvolvidas na universidade e 

que concorrem para a formação dos alunos e também dos professores, a aula é, 

reconhecidamente, o lugar principal em que se dá o processo de ensino e 

aprendizagem necessário à formação dos sujeitos que dela fazem parte; é um 

espaço de trabalho e profissionalização docente. 

Tardif e Lessard, referindo-se à docência como uma atividade social 

fundamental, dizem que “o essencial da tarefa docente gira em torno do trabalho em 

classe e com os alunos e todas as outras atividades e elementos que compõem a 

tarefa são periféricos em relação a esse nó central do trabalho interativo” (2005, p. 

277). 

O debate tem enfatizado a formação inicial e continuada, a construção dos 

saberes e a profissionalização docente (WEBER, 1996, 2000; THERRIEN e SOUZA, 

2000; TARDIF, 2002; TARDIF e LESSARD, 2005), a formação na prática, a reflexão 

na e sobre a ação como princípios da formação (NÓVOA, 1991; SCHÖN, 1992; 

ZEICHNER, 1993), constituindo significativo campo de estudo e referenciado muitas 

pesquisas aqui no Brasil, a exemplo dos estudos de Pimenta (1999), Guimarães 

(2002) e outros. 

Já parece consensual a idéia da docência como sendo uma atividade 

“composta, plural, flexível e reflexiva” que se constrói na interação entre os pares, 

nos cursos de formação e na instituição em que trabalha o professor, e também na 

relação com os alunos. A cultura docente é formada de muitos saberes que o 

professor constrói ao longo da sua formação e que mobiliza na prática pedagógica. 

Conforme estudos de Pimenta (1999) e Tardif (2002), são saberes adquiridos na 
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experiência e refletidos na prática, saberes da instituição e saberes curriculares das 

áreas de conhecimento em que trabalha, e saberes pedagógicos. 

Os encaminhamentos, as intervenções que faz o professor, suas escolhas e 

decisões em sala de aula em si mesmas pouco revelam do que realmente constitui a 

atividade docente. É necessário pensar o que leva o professor a desenvolver essa 

ou aquela atividade. 

As pesquisas demonstram que os professores em sala de aula não recorrem 

efetivamente às prescrições didático-metodológicas de natureza instrumental, mas 

mobilizam, na interação com os alunos, os muitos saberes que fazem parte dessa 

cultura docente. 

Por um lado, na reflexão e articulação dos diversos saberes, vai se forjando a 

cultura docente que o professor mobiliza para dar sentido à prática (THERRIEN; 

SOUZA, 2000). Nas decisões que o professor toma em sala de aula estão presentes 

elementos da cultura docente e elementos de sua própria trajetória pessoal e 

profissional, pois a dimensão individual do sujeito, a despeito de ser uma construção 

também social, não se dilui no coletivo (Cf. CORDEIRO, 1992). 

Conforme Therrien e Souza, é necessário procurar compreender as 

concepções que estão na base das decisões tomadas pelo professor na sala de 

aula, “explorar o universo epistemológico que fundamenta o agir pedagógico” (2000, 

p. 112). 

Os mesmos autores (2000, p. 113) apontam a necessidade de conhecer os 

elementos constitutivos da cultura docente, como condição de compreender o saber 

que fundamenta as escolhas que os professores fazem no cotidiano da sala de aula. 

Por outro lado, para Tardif e Lessard (2005), a especificidade do trabalho 

docente carece de uma análise distinta da idéia clássica do trabalho. Ver o trabalho 
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do professor no mesmo quadro de referência em que se analisam atividades do 

mundo do trabalho de produção material é desconsiderar que o “objeto” de trabalho 

desse profissional é humano e, como tal carece ser visto. Isso muda, radicalmente, a 

relação do trabalhador com o seu objeto de trabalho. 

Buber (1982) diz que o trabalho do educador requer uma relação “eu-tu” que 

se traduz na intersubjetividade e reciprocidade dos sujeitos da ação e não uma 

relação “eu-isso” que distancia um sujeito do outro, considerado por ele como objeto, 

numa relação de dominação de um sobre o outro. Para Freire (1996), é na relação 

dialógica que se encontram os sujeitos, numa prática eminentemente educativa. 

A relação eu-tu exige do professor, antes de tudo, uma postura ética diante 

das questões que se colocam no dia-a-dia da sala de aula, junto ao aluno na sua 

individualidade, e ao mesmo tempo, diante do coletivo de sua classe, e diante de si 

mesmo. A relação adquire autenticidade na medida em que o aluno, o outro sujeito 

dessa relação, se volta para o professor numa atitude similar. 

Ora, sendo a docência o trabalho do professor, cabe ao mesmo mobilizar 

saberes e experiências no sentido de contribuir no processo de formação do aluno 

nessa direção. Não renunciar a essa tarefa, a meu ver, é condição da docência no 

processo de desenvolvimento de um projeto de educação na perspectiva da 

formação integral da pessoa humana. 

Diante dos desafios postos hoje pela sociedade do conhecimento e da 

informação, é de grande importância o papel dos professores, na medida em que se 

“recusam a aceitar as coisas como se fossem apenas objetos e buscam entender o 

que dentro delas representa o próprio homem, na realização da sua história e da sua 

vida” (SANTOS, 1998, p. 14). 
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Para Santos, ser crítico é condição que se impõe ao professor hoje, uma vez 

que as universidades passam a dirigir, em grande parte, sua produção científica e 

tecnológica para o Estado e para o mercado, submetidas que estão a lógicas que 

afetam sua autonomia acadêmico-científica tradicional nas novas relações que se 

estabelecem entre ciência e poder; é procurar compreender o hoje, olhando para as 

possibilidades que o futuro pode trazer. Nesse sentido, o autor já identifica na 

década de 1980 uma forte “ameaça do divórcio entre a função de ensinar e o papel 

do intelectual” (1998, p. 13). 

 
O trabalho do educador, do professor tornado educador, é esse 
trabalho de interpretação do mundo, para que um dia este mundo 
não nos trate mais como objetos e para que sejamos povoadores do 
mundo como homens (1998, p. 22). 
 
 

2.1. 4 A sala de aula  

Alguns sentidos elaborados na gênese do conceito de aula permanecem 

cristalizados no nosso imaginário, a despeito das intensas mudanças que vêm 

ocorrendo nos últimos anos. Quando pensamos em aula, imaginamos uma sala com 

características próprias de um ambiente inequivocamente identificável, objetos 

prontamente reconhecíveis, manipulados por professor e aluno, no movimento de 

ensinar e aprender conhecimentos, conforme objetivos pedagógicos próprios e que 

trazem os resquícios dos muitos sentidos que obtém a aula ao longo da história. 

Os sujeitos, principais atores desse processo, por exemplo, tomam diversas 

denominações, conforme concepções, lugar e tempo determinados. A quem ensina 

são dados nomes como de preceptor, mestre, professor; e os destinados a aprender 

são chamados de pupilos, discípulos, alunos. Com o tempo, solidifica-se o binômio 

professor-aluno. As concepções de professor e aluno trazem arraigadas, ao longo 

dos tempos, as idéias de quem professa um saber iluminando a outro; do preceptor 



 87 

que leva o pupilo pela mão, rumo ao conhecimento, e do mestre que sabe tudo, 

detentor de verdades inquestionáveis, cujo discípulo, pela crença, segue-lhe os 

passos, cegamente. 

A sala e seus objetos tomam sentidos diversos em função de necessidades e 

interesses contidos nas políticas de educação, nos projetos pedagógicos, na 

intencionalidade dos sujeitos que dela fazem parte e do conhecimento a ser 

trabalhado. Enfim, é a expressão material das intenções pedagógicas indicadoras de 

suas finalidades, contendo, pois, múltiplas determinações. Frago e Escolano 

afirmam que 

 

(...) as categorias espaço e tempo não são simples esquemas 
abstratos (...) a arquitetura escolar é também por si mesma um 
programa, uma espécie de discurso que institui na materialidade um 
sistema de valores, como os de ordem, disciplina e vigilância (...) 
(1998). 

 

À idéia de aula estão agregadas as imagens da própria sala de aula e dos 

objetos usados na tarefa de ensinar e aprender: a tinta, o papel, o quadro, a régua, o 

giz, o livro, o caderno, o lápis, os bancos. Esses objetos, como expressões de 

discursos pedagógicos, facilitam ou dificultam a realização de práticas pedagógicas 

na aula; influenciam as práticas, ao mesmo tempo em que são ressignificados e 

reconstruídos a partir das práticas que ali são valorizadas. 

Os objetos são substituídos por outros, com o surgimento de novas 

tecnologias e necessidades didático-pedagógicas nos diversos tempos e espaços da 

história da pedagogia. Mesmo correndo o risco de uma análise restritiva, a título de 

ilustração, faço algumas observações, a seguir. 

O quadro-negro de giz, por vezes, é substituído pelo quadro branco de tinta, 

como forma de melhorar as condições de trabalho do professor e ser elemento de 
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motivação à participação dos alunos numa sala de aula mais clara e multicolorida. 

Isso é compatível com as propostas pedagógicas de natureza renovadora, em 

meados dos anos de 1900 e, possivelmente, uma forma de atender ao mercado dos 

novos produtos. 

Do mesmo modo, pode-se ver a substituição do lápis pela caneta 

esferográfica, contendo, dentre outros aspectos, uma concepção de avaliação 

segundo a qual o erro é motivo de punição e não deve ser apagado. Outro aspecto é 

a utilização de textos variados, em substituição ao livro didático como única fonte do 

conhecimento, dada a diversidade de produções, o que, por um lado, incentiva a 

cultura de xérox, com todas as implicações de ordem ética, legal e financeira, e, por 

outro lado, permite uma atualização constante do conhecimento. E tem ainda, a 

inclusão do computador como ferramenta de apoio à aula, por vezes, vista 

equivocadamente como condição de um ensino de melhor qualidade. 

 O formato da sala, as suas dimensões, os objetos utilizados e sua distribuição 

no espaço físico, a organização das cadeiras definindo o lugar de cada um, tudo isso 

é a expressão de discursos pedagógicos, que revelam aspectos de natureza política, 

econômica, cultural e epistemológica. Em geral, convivem teorias pedagógicas 

diversas num mesmo lugar. 

A sala de aula não é uma construção hermeticamente fechada, nem é um 

espaço isento de múltiplas influências. A meu ver, é parte constituinte do complexo 

movimento da aula; é uma das expressões do projeto político-pedagógico de um 

tempo e de um lugar. 
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 Finalmente, a releitura da produção acadêmica no campo da didática dá 

elementos para definir categorias de análise da aula, objeto desta pesquisa. São 

aspectos que vejo como regulares na sua constituição, ou seja, aspectos recorrentes 

em toda e qualquer situação de aula, ainda que ressignificados em cada contexto 

específico. Assim, farei no capítulo 4 uma leitura de outras práticas sociais que, 

mesmo externas à sala de aula exercem influências sobre ela permitindo incorporar 

outros sentidos. 

 Após a sistematização da teoria que adoto como pressupostos didático-

pedagógicos neste estudo, passo a anunciar logo no próximo capítulo, os 

pressupostos teórico-filosófico-metodológicos de abordagem do objeto. 
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CAPÍTULO 3 APREENDENDO SENTIDOS E UM JEITO PRÓPRIO DE VOAR 

 

 
 
Se nos escondermos num canto escuro abafando nossos 
questionamentos, não escutaremos o rumor do vento nas 
árvores do mundo. Nem compreenderemos que o prato das 
inevitáveis perdas pode pesar menos do que o dos possíveis 
ganhos (...). O mundo em si não tem sentido sem o nosso olhar 
que lhe atribui identidade, sem o nosso pensamento que lhe 
confere alguma ordem (LUFT, 2004, p. 23).  
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A aula, uma produção cultural e, como tal, humanamente repleta de muitos 

sentidos, para ser, de fato, compreendida precisa ser questionada, uma vez que, 

como em toda a prática social, há muitos segredos escondidos por trás da sua 

aparência imediata. Na pesquisa, procurei desenvolver uma atitude investigativa de 

abertura ao diálogo com esse objeto e com as diversas formas de abordá-lo, de 

modo a apreendê-lo nas suas muitas dimensões.  

Neste capítulo, anuncio os pressupostos epistemológicos que orientaram a 

abordagem do objeto e faço uma breve retrospectiva do caminho metodológico que 

vou construindo ao longo da pesquisa. Apresento as justificativas de minhas 

escolhas quanto ao campo da pesquisa e os procedimentos utilizados na coleta e 

análise dos dados. 

Sigo princípios filosóficos da fenomenologia, numa perspectiva dialética, a 

partir das teorias de Rezende (1990), dialogando com outros autores que ajudaram 

no modo de olhar, descrever, reconstituir a estrutura, apreender sentidos, desvelar e 

compreender o objeto. 

 

3.1 Um vôo em direção à linha do horizonte: a ética e o diálogo como condição 

da formação humana integral 

 
O ser humano é os valores que ele vive (...) ele tem um único ponto 
de partida: o respeito por si mesmo, extensivo ao outro (...). Os 
valores emanam não dos indivíduos em si, mas da atmosfera criada 
pela interpessoalidade. É nela, e por meio da palavra, que 
adquirimos a condição de seres humanos (MARIOTTI, 2000, p. 165). 
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O horizonte é um ponto no qual nunca chegamos, mas ele existe, está lá 

diante dos nossos olhos, é um marco que orienta nosso agir. A linha do horizonte, 

aqui, indica a idéia da educação como processo de desenvolvimento integral da 

pessoa humana, uma vez que uma das intenções desta pesquisa é buscar na aula 

elementos que apontam nessa perspectiva. Seguindo Röhr, tomo essa idéia como 

regulativa, o que, para ele, quer dizer “(...) conceitos da nossa razão que não 

encontram um objeto correspondente na nossa realidade empírica, mas que são 

fundamentais para a constituição e direcionamento das nossas experiências” (1999, 

p. 101). 

Mesmo compreendendo a integralidade da pessoa humana como uma 

“verdade” não tangível dentro das possibilidades da realidade do mundo atual, na 

pesquisa eu busco encontrar, nas práticas e falas dos sujeitos, algumas 

aproximações desse ideal, que, na minha concepção, tem o diálogo e a ética como 

formas de expressão. Nos estudos de Buber (1982), Freire (1996), Röhr (1999), 

Mariotti (2000) e Severino (2001), encontro respaldo para a construção dessa idéia. 

A história da humanidade é uma história de busca do sentido de sua 

existência e do desejo de resgatar a integralidade no mundo em que vivemos. De 

fato, parece ser esse o verdadeiro caminho da pessoa humana que, segundo os 

autores acima referidos, se faz pela via da educação, tendo como meta a plenitude 

humana que se realiza nas relações que os sujeitos estabelecem no cotidiano. Para 

Buber (1982), esse é um caminho nunca solitário, mas um encontro entre pessoas: 

uma relação inter-humana. Mariotti adverte para o fato de que 

 
(...) não se é humano apenas porque se tem um corpo humano. 
Tornamo-nos humanos pela palavra e pela alteridade. E seremos 
tanto mais humanos quanto mais reconhecermos a legitimidade 
humana do outro. Desenvolvimento pessoal é desenvolvimento 
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interpessoal. Desenvolver o potencial humano é desenvolver o 
potencial inter-humano. Desenvolver a subjetividade é desenvolver a 
intersubjetividade (2000, p. 171). 

 

Freire diz que “não há homens isolados e todos necessitam uns dos outros” 

(1983). Além do que o outro é a referência do conhecimento do que nós somos, o 

ponto de partida para a crítica de nós mesmos e do mundo, que nasce da vocação 

humana de desenvolver-se cada vez mais. Nesse sentido, Freire considera o diálogo 

como fenômeno existencial-humano. E sob inspiração do mesmo autor, 

Nepomuceno diz que, 

 

(...) é no exercício tolerante do diálogo que me proponho a conhecer 
o outro e conhecendo o outro me arrisco, no melhor sentido que o 
risco pode oferecer, a demolir minhas certezas. É no diálogo, 
trocando com o outro, convivendo (...) que me possibilito ampliar 
horizontes de compreensão do homem, do mundo e da relação entre 
ambos (...) diálogo como pré-requisito existencial, sem o qual o ser 
humano se isola numa redoma de verdades (2004, p. 49). 

 

Ocorre que, na busca alucinante de conhecer e ter o mundo em suas mãos, 

de forma competitiva, e, por vezes, desleal, tudo leva a crer que as pessoas se 

esqueceram de olhar para si próprias e para o outro como pessoas propriamente 

humanas, cujas relações sociais solidárias, junto ao pensamento crítico, constituem 

elementos fundamentais no processo de humanização. 

Inseridas no mundo material, as pessoas vivem uma verdadeira batalha entre 

a diferenciação e a fragmentação que marcam os dias atuais, nos quais tudo se 

dispersa e nada permanece igual, e a busca da integralidade como uma 

característica peculiar ao humano, há tempos perdida. Integralidade entendida não 

como junção de partes num todo indiferenciado, mas como partes que se integram 

sem diluir-se no todo, sem perder a sua identidade; é a apreensão do uno no diverso 

e vice-versa. 
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A humanidade tem se afastado dos propósitos maiores de sua existência, 

com atitudes por vezes contrárias à realização do propósito maior. O que existe é 

um forte movimento na contra-mão da integração, no qual o homem está sempre 

procurando adequar-se à matéria dividida. E, dessa forma, dividem-se não somente 

as coisas, mas o tempo, o espaço, os interesses, os saberes, os valores, os afetos. 

As pessoas têm privilegiado dimensões materiais do seu ser em detrimento 

das dimensões mais sutis da sua humanidade, que exigem as práticas do diálogo e 

da ética, somente realizáveis na relação com o outro. 

Freire diz que as pessoas aprendem em comunhão umas com as outras e 

cada uma é sujeito da sua própria história. Argumenta o autor: 

 

(...) nas minhas relações com os outros, que não fizeram as 
mesmas opções que fiz (...), nem posso partir de que devo 
conquistá-los (...) nem tampouco temo que pretendam conquistar-
me (...); é no respeito às diferenças entre mim e eles ou elas, que 
me encontro com eles ou com elas (...) (1996, p. 152).  

 

Esse pensamento contém um forte componente ético-político e, a meu ver, 

guarda identidade com o que diz Buber, a respeito do diálogo genuíno, que, 

 
(...) só se dá em clima de plena reciprocidade, quando o indivíduo 
experiencia a relação também do lado do outro, sem, contudo 
abdicar à especificidade própria (...). Numa situação dialógica, o 
homem que está face a mim nunca pode ser meu objeto; eu tenho 
algo a ver com ele (...). Talvez eu tenha que realizar algo nele; mas 
talvez eu tenha que aprender algo e só se trata do meu aceitar (...) 
(1982, p. 8). 

 

Vale a pena chamar a atenção para os princípios éticos e de reciprocidade, 

contidos na idéia do diálogo, tal como vistos a partir dos dois filósofos. No 

pensamento de Buber, o diálogo está na esfera do inter-humano, naquela do “face-

a-face, do um-ao-outro (...) cujo sentido não se encontra nem em um dos parceiros, 
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nem nos dois em conjunto, mas encontra-se somente neste encarnado jogo entre os 

dois, neste seu Entre”. Para o autor o diálogo verdadeiro não se constitui de uma 

simples conversação, mas do encontro que ocorre quando “as palavras que nos são 

transmitidas traduzem-se para nós no nosso humano voltar-se-um-para-o-outro” 

(Ibid., p. 138-139).  

Ainda que ambos os autores não concebam o diálogo, exatamente numa 

mesma perspectiva, não se pode, contudo, deixar de pensar que tanto Freire quanto 

Buber toma o diálogo além do que poderia caracterizar uma atitude de conversação 

“técnica” ou de debate entre ouvintes e falantes como mero “monólogo disfarçado de 

diálogo”19. Os dois filósofos concebem o diálogo como condição eminentemente 

privilegiada da pessoa humana que envolve os aspectos mais profundos do seu ser. 

Para Freire, o diálogo supõe, sobretudo, o engajamento e a ética e, para Buber, 

envolve isso e mais um patamar de possibilidades de desenvolvimento do humano, 

a meu ver, inexprimível. 

Severino, na sistematização que faz a respeito do “neo-humanismo”20, 

identifica em Buber e Freire raízes do pensamento fenomenológico existencialista. O 

autor diz que, junto a esse pensamento, Buber traz a marca da tradição judaica e 

Freire, da fé cristã. 

 
O buberianismo marcado por influências existencialistas e situando-
se num clima de mística judaica gira em torno da questão da fé e da 
questão da relação comunicativa entre os homens (...). A questão 
dos fundamentos filosóficos da obra de Paulo Freire é uma questão 
complexa e até mesmo polêmica (...). A linha matriz dessa inspiração 
parece mesmo proveniente do existencialismo cristão (SEVERINO, 
1997, p. 130-132). 
 

 

                                                 
19 Para Buber o “diálogo técnico” é movido unicamente pela necessidade de um entendimento 
objetivo. E o”monólogo disfarçado de diálogo” existe quando “pessoas reunidas num local falam cada 
uma consigo mesmo” (1982, p.54). 
20 No Humanismo a pessoa é tomada como valor supremo e central na reflexão filosófica. 
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Compreendo que, para os dois autores, há algo que transcende a pura 

existência humana, sem deixar de considerar que as pessoas são influenciadas pela 

cultura e pelos valores nela predominantes; as pessoas constroem-se no coletivo 

sem, contudo, perder sua individualidade. Buber, por exemplo, concebe a dimensão 

espiritual da pessoa humana como “intimamente entrelaçada com o mundo, com a 

vida, com a ação” (1982, p. 13).  

Penso, então, a partir desses filósofos-educadores, que, no âmbito da sala de 

aula, na relação professor e aluno, o profundo respeito de uns para com os outros, 

nas suas semelhanças e diferenças, nas suas individualidades e na posição que 

ocupam na coletividade, o encontro de saberes e de sentimentos é condição da 

formação numa perspectiva humana integradora. Para Freire, por exemplo, no 

contexto da aula, 

 
(...) não há diálogo no espontaneismo como no todo-poderosismo do 
professor ou da professora. A relação dialógica, porém, não anula 
como às vezes se pensa a possibilidade do ato de ensinar. Pelo 
contrário, ela funda este ato, que se completa e se sela no outro, o 
de aprender, e ambos só se tornam verdadeiramente possíveis 
quando o pensamento crítico inquieto, do educador ou da educadora 
não freia a capacidade de criticamente pensar ou começar a pensar 
do educando (FREIRE, 1992, p. 118). 

 

A respeito do verdadeiro educador, Buber (1982) diz que este tem por objeto 

básico o desenvolvimento das qualidades individuais do educando, e sabe que isso 

não é possível através da imposição de sua vontade e de suas idéias sobre o outro, 

mas somente se for capaz de realmente escutar o outro, de estabelecer um diálogo 

autêntico com ele. 

Esse pensamento corresponde à idéia de Freire (1996, p. 33) de que “o 

diálogo tem como virtudes, o respeito ao educando, o escutar de suas urgências e a 

tolerância”. Para Buber (1982), a única base sólida para uma verdadeira tolerância 
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seria o reconhecimento da pluralidade das pessoas e o direito de escolher o seu 

próprio caminho. Para além da aceitação da unicidade do educando por parte do 

educador, esses pensadores vêem a indiscutível importância da busca do caminho 

de cada um atento ao seu próprio caminhar. 

Desse modo, a partir da idéia de que quanto mais a pessoa tende a se 

integrar, mais humana ela se torna, é possível supor que isso ocorre não apenas na 

sua dimensão interior, mas quando a própria pessoa consegue, nas suas ações, 

integrar o que está exterior a si mesma. Por exemplo, quando consegue estabelecer 

vínculos entre fatos e idéias como partes de um todo, quando identifica partes que 

compõem uma situação-problema, busca soluções particulares e gerais para as 

mesmas, quando trata o conhecimento em áreas abrangentes e não de modo 

fragmentado. E, do mesmo modo, quando na aula respeita as diferenças, 

procurando não separar os objetos, as pessoas, os conhecimentos, mas incluí-los, 

incorporá-los e não excluí-los. 

Então, a possibilidade de a aula se fazer numa perspectiva humanizadora, a 

meu ver, pode ser traduzida como abertura plena à relação pedagógica, que supõe 

o encontro autêntico, o acolhimento e a disponibilidade, uma relação que envolve 

conhecimento e também afeto, diálogo e ética, como requisitos fundamentais da 

educação, como processo de desenvolvimento da pessoa humana na “inteireza”. 

Desse modo, penso que, conforme a orientação pedagógica que a aula 

segue, esta poderá contribuir tanto para a formação numa perspectiva integradora, 

quanto contrária à humanização. Aqui, não se trata de estabelecer isso ou aquilo, 

uma vez que a unidade se faz no encontro das diferenças. Trata-se de identificar o 

que prevalece na singularidade da aula estudada e que idéias regulam o agir dos 

sujeitos que diretamente estão envolvidos na sua construção. 
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Na pesquisa, tomo essas idéias como um horizonte de compreensão no 

propósito de investigar a aula universitária, de modo a compreendê-la não apenas 

nas aparências, nem a partir do que deveria ser, mas de como ela se apresenta, de 

fato hoje, como ela é, num tempo e espaço específicos, ainda que seja no nível das 

aproximações possíveis. 

 

3.2 Uma rota de vôo: pressupostos epistemológicos 

 

Muitos têm sido os pensares em torno deste ou daquele desafio que 
me instiga, desta ou daquela dúvida que me inquieta, mas também 
me devolve à incerteza, único lugar de onde é possível trabalhar de 
novo necessárias certezas provisórias (FREIRE, 2000b, p. 18). 
 

 
Faço uma leitura da aula, buscando desvelar a sua dinâmica, nas suas 

múltiplas dimensões e relações que se expressam nos objetos simbólicos 

construídos historicamente através da intenção e do agir dos sujeitos que dela 

fazem parte. O propósito é redescobrir a aula, conhecê-la por dentro e por inteiro, na 

medida do possível, saber como, de fato, ela se constitui e se institui, de modo a 

responder às demandas socioeducacionais dos tempos atuais e, também, tentar 

apreender os possíveis indícios da formação integral da pessoa humana no contexto 

da universidade. Tem sido essa a minha constante procura como professora 

questionadora da própria prática e do campo da didática, lembrando que 

 
(...) ler significa reler, e compreender, interpretar. Cada um lê com os 
olhos que tem. E interpreta a partir de onde os pés pisam. Todo 
ponto de vista é a vista de um ponto. Para entender como alguém lê, 
é necessário saber como são seus olhos e qual é sua visão de 
mundo. Isso faz da leitura uma releitura (BOFF, 1997, p. 9). 

 
 

De fato, procuro construir um jeito próprio de abordar o objeto, buscando 

interpretá-lo e apreendê-lo nos seus mais diversos sentidos no diálogo entre os 
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sentidos que emergem do próprio objeto, o conhecimento elaborado na própria 

vivência e o referencial teórico sistematizado em torno da temática. Severino diz que 

 
(...) o sentido da prática não se revela mecanicamente, mas só se dá 
a um sujeito que seja capaz de lê-lo (...). A teoria, no seu sentido 
amplo, é o esforço de realizar essa leitura e explicitar o sentido 
imanente à prática (2001, p. 9). 

 

Sigo a abordagem epistemológica que o objeto sugere: a orientação 

fenomenológico-dialética de compreensão da realidade, seguindo concepções de 

Rezende (1990), para quem a fenomenologia é um estilo não só de pensar, mas de 

viver; constitui-se num método de abordagem do real apenas à medida que 

incorpora uma atitude filosófica correspondente e que emerge do próprio fenômeno. 

 

(...) O estilo característico da fenomenologia consiste em cada um 
buscar o seu próprio, como estilo de trabalho, de pensamento, de 
ação, de discurso e posicionamento diante dos homens, do mundo, 
da história e da sociedade (REZENDE, 1990, p. 14). 
 
 

A pesquisa é uma atividade de aproximação da realidade e a produção do 

conhecimento depende, também, do olhar do pesquisador, no contexto histórico-

social no qual realiza a investigação. Nesse sentido, este estudo é apenas uma das 

muitas possibilidades de interpretar a realidade, uma tentativa de construir uma 

síntese possível acerca do problema, numa determinada perspectiva. 

 
A fenomenologia cuida de um real, mas não de um real que não 
exaure suas possibilidades, porque ele é perspectival (...), cada 
pesquisador se põe frente a ele com sua maneira de ver e interrogá-
lo. Para compreender o real, a fenomenologia o interroga e o 
descreve, procurando o sentido (PIMENTEL, 2005, p. 46). 
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 Em sua sistematização, a autora adverte para o fato de que o sentido não se 

revela em apenas uma palavra ou uma frase; é necessário apreender o discurso. “É 

o discurso que torna possível uma maior aproximação da densidade semântica do 

fenômeno humano (...). Um discurso que é descritivo, compreensivo e interpretativo” 

(Ibid., p. 46). 

 Para Rezende (1990), no campo da fenomenologia, o discurso descritivo 

caracteriza-se por ser: 1) significante, pois considera os aspectos que são 

indispensáveis à descrição; 2) pertinente, não insiste num único aspecto em 

detrimento dos outros, nem acumula toda e qualquer informação; 3) relevante, 

considera que é na história e no acontecimento que o sentido emerge; 4) referente, 

uma vez que os aspectos da estrutura significativa do fenômeno referem-se uns aos 

outros e todos, ao contexto no qual se situa a estrutura; 5) provocante, difere de 

comportamentos deterministas, mas permite uma posição de responsabilidade do 

sujeito na ação; uma opção pelo engajamento consciente; uma possibilidade de dar 

respostas imprevistas e imprevisíveis às situações. 

A abordagem fenomenológica é apropriada à educação uma vez que “não 

traz consigo a imposição de uma verdade teórica ou ideológica preestabelecida, mas 

trabalha no real vivido, buscando a compreensão disso que somos e que fazemos” 

(BICUDO e CAPPELLETTI, 1999, p. 13). Coelho corrobora a idéia e acrescenta que 

essa abordagem 

 

(...) descreve as vivências, os atos da consciência e seus correlatos 
intencionais (...) é por natureza inexata, embora possa e deva ser 
rigorosa. Essa inexatidão, entretanto não é proveniente do acaso 
nem de uma proposta imperfeição do conhecimento, mas da 
natureza mesma de seu objeto (1999, p. 55). 
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Mesmo sabendo que a verdade jamais será alcançada, posso vislumbrá-la 

como horizonte de possibilidades à proporção que vou apreendendo a estrutura do 

fenômeno nas suas múltiplas perspectivas, no diálogo que estabeleço com o objeto, 

a partir do horizonte de pré-compreensão21 (CORETH, 1973) que tenho dele 

mesmo. 

Por ser uma orientação filosófica de abordagem da realidade diretamente 

relacionada com a experiência cultural, a fenomenologia envolve aprendizagem, tem 

a ver com o problema do sentido da existência, permite fazer um caminho 

metodológico que deixa as marcas dos pés dos caminhantes. 

Nesse sentido, permaneço atenta ao processo de aprendizagem no próprio 

caminhar metodológico que conduz à compreensão do objeto na relação que vou 

estabelecendo entre mim e ele. Faço isso a partir da observação, da escuta e da 

descrição cuidadosa do mesmo na sua singularidade, do modo como ele apresenta-

se para mim e conforme se expressa nos discursos, nas falas, nos escritos, nos 

gestos dos sujeitos na experiência vivida, de forma que, pela mediação do 

pensamento, posso interpretá-lo e compreendê-lo nas suas várias dimensões. 

A intencionalidade é uma condição básica na fenomenologia, por ser a 

“experiência fundamental de um ser aberto ao mundo (...) um mundo marcado, 

precisamente, pela presença do homem ao mundo e no mundo” (REZENDE, 1990, 

p. 36). Essa condição é parte da natureza humana que a diferencia dos demais 

seres, permitindo um fazer orientado por objetivos, finalidades, valores, interesses e 

necessidades específicas. 

Ainda em Rezende, “a Fenomenologia se ocupa da essência na existência 

(...), das significações existenciais” (1990, p. 35). Uma visão de conhecimento que 

                                                 
21 Círculo Hermenêutico de Coreth.  
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supera tanto a autonomia da subjetividade ante a existência, quanto a prevalência 

do mundo objetivo ante o sujeito; é o conhecimento da realidade conhecida, 

mediada pelo sujeito que a conhece, pois é na mediação do pensamento que o 

objeto adquire sentido. Neste estudo, adoto o pensamento filosófico da 

fenomenologia numa perspectiva estrutural, procurando romper tanto com o 

“essencialismo puro”, quanto com o “existencialismo puro” 22. 

Estrutura é aqui entendida como a multiplicidade de elementos que constitui o 

próprio fenômeno e que contém na sua unidade uma diversidade de sentidos, por 

ser nossa relação com os objetos uma relação de construção, Severino chama 

atenção para a idéia de que “para se apreender como significativo um objeto, é 

preciso refazer sua estrutura” (2001, p. 23), sendo esse o nosso modo de conhecer. 

Rezende aponta como a maior preocupação da fenomenologia dizer “em que 

sentido há sentido (...), nos fazer perceber que há sempre mais sentido além de tudo 

aquilo que podemos dizer” (2001, p. 17). Daí porque, segundo o autor, não há como 

prescindir dos recursos da hermenêutica na abordagem da realidade ao se tentar 

desenvolver uma postura fenomenológica de pesquisa. 

A hermenêutica, conforme entendimento atual, “é uma questão fundamental 

de ordem filosófica a respeito da compreensão em sua essência e suas estruturas, 

suas condições e seus limites” (REZENDE, 1990, p. 35). Desse modo, numa 

concepção ao mesmo tempo existencial e hermenêutica, o autor assinala a 

dimensão pedagógica do método fenomenológico, indicando uma abordagem 

descritiva e interpretativa da experiência vivida, de modo a compreender os seus 

múltiplos significados. 

                                                 
22 No pensamento filosófico essencialista, o homem seria capaz de apreender a essência de todas as 

coisas, cuja essência é vista como um conjunto de características predefinidas, independentemente 
das realizações concretas. O que se contrapõe, radicalmente, ao pensamento existencialista, no 
qual o conhecimento estaria na própria existência. 
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Coreth diz que toda compreensão apresenta uma estrutura circular e toda 

interpretação, como elaboração da compreensão, move-se no campo da 

compreensão prévia, pressupondo-a como condição de sua possibilidade. 

 

O homem já sempre se encontra previamente em seu mundo como 
na totalidade de um horizonte, no qual experimenta cada coisa 
particular e a compreende em seu sentido, no qual também se 
experimenta e se compreende a si mesmo (1973, p. 43). 

 

Rezende chama atenção para o fato de que a dialética é parte da própria 

estrutura do fenômeno. O homem e o mundo mantêm um “relacionamento 

existencial dialético” (1990, p. 36), cada um tem sua complexidade e estrutura 

própria, mas, um com o outro se fazem uno, uma vez que um não pode ser 

compreendido sem o outro, um não existe sem o outro. As duas estruturas 

interagem na intencionalidade (...), ou seja, na consciência do sujeito dirigida ao 

objeto, reafirmando a compreensão de que sujeito e objeto não se separam. 

Uma pesquisa no campo social, a exemplo da pesquisa educacional, estuda o 

fenômeno social como orgânico e articulado, dentro de um contexto histórico, social, 

econômico, e não de forma isolada, fora de contexto, mas entendendo a realidade 

social como uma construção das pessoas. Assim, neste estudo é necessário 

adicionar à fenomenologia a concepção dialética, por ser fecunda para analisar os 

fenômenos históricos e compreender a realidade social na sua totalidade (Cf. 

JUREMA, 1999). 

Por ser uma abordagem de pesquisa da prática social vivida e pensada é que 

a fenomenologia considera as contradições e as ambigüidades que a caracterizam. 

Nesse caso, a aula universitária como espaço institucional é, também, a expressão 

de conflitos e contradições presentes na universidade que, no âmbito do debate 

instalado hoje no mundo ocidental, é uma instituição social em crise. 
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Neste estudo, a ênfase é dada à questão do significado e da intencionalidade 

dos atos, das relações, demarcando uma posição contrária à idéia que apenas 

reconhece como ciência um conjunto de atividades ‘objetivas’, possíveis de serem 

contadas ou medidas, no qual os fenômenos são regidos por leis que menosprezam 

os aspectos ‘subjetivos’, notadamente os que são ligados às dimensões mais sutis 

da pessoa humana. 

Não cabe, aqui, fazer generalizações, avaliações ou dar conta do problema 

em toda sua amplitude e complexidade, mas interrogar o objeto, interpretar e 

compreender o fenômeno, apreendendo os processos que constituem o objeto em 

movimento, na teia dinâmica de suas relações, apreendendo sentidos e mais 

sentidos constitutivos desse objeto. Daí por que, nessa abordagem metodológica, 

não basta explicar o objeto da investigação e sim compreendê-lo para, de fato, 

conhecê-lo. Trata-se de uma abordagem eminentemente qualitativa. 

 

Desde la epistemología cualitativa la investigación representa un 
processo permanente de caráter abierto que se caracteriza por la 
continuidade del pensamiento creativo del investigador en cuyo curso 
el problema va modificando de forma permanente su sentido (...) La 
epistemologia cualitativa define la interpretación como un proceso 
progresivo, dentro del cual la aparición de nuevos indicadores no es 
el resultado directo de los datos producidos, sino la incorporación de 
estos em sistemas cada vez más complejos de interpretación, dentro 
de los cuales definen su próprio sentido (...) La epistemología 
cualitativa es un momento de un proceso que se inscribe en el 
desarrollo de una epistemología comprometida con el desarrollo de 
nuevas vias de producción de información dentro de las ciencias 
sociales (GONZÁLEZ, 1997, p. 379). 
 
 

A pesquisa qualitativa valoriza mais o processo do que os resultados 

adquiridos através de tratamento estatístico de varáveis e freqüência em que 

ocorrem certos comportamentos. Essa forma de abordagem considera o contexto, 
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as subjetividades e as intuições no processo de estudo e descrição da complexidade 

que caracteriza o fenômeno humano (Cf. JUREMA, 1999). 

O propósito de fazer uma abordagem qualitativa de orientação 

fenomenológica, numa perspectiva hermenêutico-dialética, deve-se, sobretudo, às 

concepções teórico-metodológicas das correntes de pensamento que buscam a 

interpretação do mundo, tentando resgatar a integração da parte e do todo, do 

individual e do coletivo, do contingente e do essencial, da razão e do sentimento. A 

meu ver, trata-se de um caminho aberto às possibilidades de desvelamento da 

estrutura de significação do objeto da pesquisa. 

 

3.3 O vôo metodológico 

  Investigar o fenômeno da experiência vivida significa reaprender a olhar o 

mundo por redescobrir a experiência básica do mundo (MERLEAU-PONTY, 1962). 

No intuito de dar leveza a um tema que considero de grande densidade e 

complexidade, busco inspiração nas imagens metafóricas dos pássaros. Os 

pássaros, quando livres das gaiolas, trazem em si o sentido da liberdade de quem 

voa aprendendo a voar; de quem voa em bando e se permite voar só, de quem alça 

vôos altos e rasantes, superficiais e profundos, quer sejam sobre a praia, quer sejam 

sobre o mar ou sobre os campos, sem perder de vista a direção em que nasce o sol, 

a cada manhã, na linha do horizonte. 

Adoto a imagem do vôo da gaivota como o próprio percurso da pesquisa. Vejo 

o vôo desse pássaro como representação de uma abordagem que, a despeito de ter 

uma intencionalidade definida, é livre de prescrições e certezas; tem o mundo vivido 

como referência; é uma pesquisa que se aprende a fazer à medida que se vai 
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fazendo. A gaivota23 é uma ave que tem um vôo aberto e livre; voa só e voa em 

bando; faz vôos altos e rasantes. Essas características permitem identificar o vôo 

desse pássaro com a pesquisa de natureza fenomenológico-dialética, conforme 

teoria de Rezende (1990). 

O ninho é a metáfora que escolho para representar a aula, objeto da 

pesquisa. O simbolismo do ninho tem a ver com a idéia da aula como um espaço 

construído com uma intenção e que sofre a influência de múltiplas determinações e 

toma um formato específico em vista de um tempo, de um lugar e dos sujeitos que a 

constroem. 

O ninho, constituído de fibras, folhas, raízes e outros fragmentos, conforme a 

espécie e o ambiente em que vive o pássaro, é um lugar construído com um objetivo 

próprio e que sofre influências de natureza diversa. 

Os pássaros silvestres24, cantantes, habitantes das terras brasileiras (sabiá, 

curió, patativa, canário-da-terra, bem-te-vi, beija-flor, cardeal, pintassilgo), escolho 

para identificar os 08 (oito) sujeitos da pesquisa entrevistados e que, dessa forma, 

têm suas identidades preservadas. Esses pássaros, em geral, são territorialistas, 

famosos pela beleza e pelo canto; têm como habitat as matas abertas, os campos e 

proximidades de habitações; eles fazem seu ninho de fibras e em forma de taça. O 

fato de serem pássaros cantantes é um dos fatores que me fizeram relacioná-los 

aos sujeitos informantes na pesquisa; o ninho em forma de taça assemelha-se à 

abertura e à disponibilidade dos sujeitos em contribuir com a pesquisa. 

                                                 
21 http://cantinhodalena.intercanalum.com.br/agaivota.htm (acesso em 16 de nov. 2005). A gaivota é 

um dos habitantes mais comuns dos lagos costeiros e dos ancoradouros, passa a maior parte do 
tempo sobrevoando a superfície da água de rios e mares à procura de alimento; faz seu ninho no 
chão, nos rochedos ou nas praias, conforme a espécie. 

24 http://www.faunaflorabrasileira.hpg.ig.com.br/passbras.htm e 
http://www.passarosbrasil.hpg.ig.com.br/sabia.htm (acesso em 16 de nov. 2005). 
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Como unidade representativa de análise da pesquisa, escolho a aula no 

contexto da UFPE por dois principais motivos. Primeiro, porque considero como 

elemento facilitador ser este o meu espaço de atuação profissional, para o qual se 

voltam muitas das minhas ocupações, preocupações e motivações. Segundo, 

porque observo que, nessa instituição, ainda são raros os estudos sobre a temática 

em questão e sendo assim este estudo contribui para ampliação do debate. 

Os sujeitos escolhidos são professores e professoras, alunos e alunas que 

estão diretamente envolvidos no processo de realização da aula. O entendimento é 

o de que a aula é um espaço construído pela ação dos sujeitos, ao mesmo tempo 

em que estes se tornam alunos e professores porque construtores desse espaço. 

 

3. 3. 1 Procedimentos 

Como componentes do trabalho de campo, adoto dois procedimentos 

básicos: a observação e a entrevista. Como instrumentos de pesquisa, observação e 

entrevista se complementam na medida em que permitem a interpretação do 

processo social a partir das pessoas envolvidas, privilegiando suas falas e seus atos 

reveladores de intencionalidades, significados, subjetividades. 

A observação, um dos principais instrumentos da investigação numa 

abordagem qualitativa, permite que o observador chegue mais perto da perspectiva 

dos sujeitos, na medida em que acompanha in loco as experiências diárias das 

pessoas, podendo apreender o significado que elas atribuem à realidade que os 

cerca e às suas próprias ações (LÜDKE e ANDRÉ, 1986). 

A entrevista, uma conversa que se dá face a face numa abordagem 

eminentemente qualitativa, tem como propósito captar as falas notificando as 
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reticências, os silêncios, os gestos, por serem todos elementos considerados 

significativos no processo de interpretação da realidade. 

 

A fala é reveladora de condições estruturais, de sistema de valores, 
normas e símbolos - sendo ela mesma um deles - e ao mesmo 
tempo tem a magia de transmitir, através de um porta-voz, as 
representações de grupos determinados, em condições históricas, 
sócio-econômicos e culturais específicas (MINAYO, 1996, p. 109). 

 

Para ser significada, a entrevista é tomada no seu contexto e daí a 

importância de ser antecedida da observação, uma vez que, “além da fala, mais ou 

menos dirigida, captam-se as relações, as práticas, os gestos, as cumplicidades e a 

fala informal sobre o cotidiano” (Ibid., 1996). 

Procuro apreender o que fazem os sujeitos da pesquisa no espaço-tempo da 

aula, o que produzem, o que falam formalmente sobre a aula e na aula, o que falam 

informalmente, o que silenciam. Isso num processo permanente de estudo e 

articulação entre esses diversos momentos e o contexto social mais amplo do qual é 

parte o objeto. 

Na medida em que aprofundo as leituras e discussões acerca do objeto de 

estudo, as nuvens que encobrem o objeto vão dissipando-se, mas indicam a 

necessidade de apreendê-lo na sua concretude, compreendê-lo na sua inteireza, 

como diz Paulo Freire. 

 

3. 3. 2 O percurso 

 Desenvolvo a atividade de campo em duas etapas, que passo a denominar, 

aqui, de vôos. No primeiro, realizo um estudo mais exploratório, no período de 

fevereiro a junho de 2003. No segundo, numa aproximação maior com o objeto, faço 

uma observação direta e intensa da aula e de algumas reuniões pedagógicas, 
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estudos de documentos e também realizo entrevistas com os sujeitos da pesquisa. 

Desenvolvo essa última parte do estudo nos seguintes semestres: 1° e 2° semestres 

de 2004 e 1°semestre de 2005. 

 

3. 3. 2. 1 O primeiro vôo 
 

O primeiro momento do trabalho de campo tem como propósito fazer o 

reconhecimento do lugar definido como unidade de análise interpretativa - a UFPE - 

e delimitar o campo da investigação: escolher a aula da UFPE a ser investigada. 

Realizo um estudo exploratório que denomino de “passeios no campus”. Vejo 

como passeios, pela informalidade que marca essa primeira entrada no campo da 

investigação. São os primeiros sobrevôos que faço no campus universitário, desta 

feita em situação especial de presença, a qual significa, nas palavras de Moreira, 

“descrever um fenômeno presente, que está sendo, e não o que foi” (1996, p. 68). 

Visito diversos Centros da UFPE, que são escolhidos aleatoriamente com 

planejamento pouco sistematizado, lembrando que esse é um momento 

eminentemente, exploratório. 

Embora o campus universitário da UFPE seja um espaço por demais familiar 

e a aula faça parte da minha própria existência pessoal e de formação profissional, 

tenho diante dele o estranhamento próprio de pesquisadora diante do objeto que 

interroga. 

Nos primeiros momentos, em vôos ainda superficiais, não faço nenhum 

esforço de compreensão, procuro ter uma atitude mais contemplativa: olho a 

paisagem, os espaços construídos, o movimento das pessoas que circulam em torno 

das salas de aula; converso com alunos e professores; ando pelos corredores dos 

diversos Centros. 
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Mesmo sabendo que o meu olhar é seletivo e traz pré-concepções das quais 

não há como me desvencilhar eu faço o esforço de não me deixar influenciar por 

elas, apesar de que reconheço que isso parece uma tentativa, em parte, vã. 

Tenho como objetivos, além de abrir portas para a entrada no campo 

propriamente dito e tornar a aula universitária cada vez mais concreta para mim a 

partir de um olhar investigador, encontrar elementos que ajudem a definir o local da 

pesquisa, a aula a ser pesquisada. 

Compreendo não ser possível abranger todo o universo (nem necessário, a 

meu ver). Também estou longe da idéia de fazer comparações ou generalizações; 

nem tampouco pretendo compreender o sentido pleno do objeto, embora assuma o 

compromisso de fazer todo o esforço possível e necessário de aproximação com 

vistas a uma compreensão mais ampla de como ele está sendo vivenciado nesse 

contexto específico. 

Por mais conhecida que seja para mim a sala de aula, posso compreender 

que esses espaços observados a partir de um novo olhar instigam-me. Da 

contemplação passo à observação mais atenta e, desta, à intervenção mais 

explícita, na medida em que procuro conversar com alunas e alunos, professoras e 

professores que circulam nos Centros, nas suas idas e vindas das salas de aula. 

Questiono acerca de seus cursos, das aulas, de possíveis experiências que estão 

desenvolvendo. 

No momento que faço as incursões no campus, começo a espiar para dentro 

das salas de aula, agora, mais detidamente. Visito os diversos Centros, passando 

por alguns cursos mais rapidamente, por outros mais demoradamente, e, em alguns, 

sinto o desejo de voltar outras vezes, o diferente parece atrair-me, a novidade deixa-

me curiosa. 
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Após cada passeio, registro detalhadamente, nas notas de campo, o que eu 

observo e o que ouço; reflito cuidadosamente sobre os escritos. Os estudos e as 

discussões acadêmicas junto a essa primeira atividade de campo ajudam a 

delimitar, com segurança, o lugar da pesquisa. 

Entendo ser minha tarefa, como pesquisadora, dar o limite da amostra, o qual 

nunca deve vir a priori, segundo Moreira (1996, p. 64), mas a partir da inserção no 

campo da pesquisa. Busco critérios qualitativos; os argumentos racionais, junto à 

minha intuição25, a meu ver, são definidores da escolha, em função da abordagem 

epistemológica que o objeto sugere, a partir da questão que lhe faço. 

Os passeios, junto às discussões, são fundamentais e suficientes para deixar-

me à vontade na pesquisa de campo e decidir que, a partir de então, passo a 

focalizar o Centro que está desenvolvendo um novo Projeto Pedagógico que 

expressa a intencionalidade de humanização do curso e da profissão: O Curso 

Médico, no Centro de Ciências da Saúde. 

 

Conhecendo um pouco o Curso Médico do Centro de Ciências da Saúde26 

 O Centro de Ciências da Saúde foi criado por força de uma reforma 

administrativa na Universidade Federal de Pernambuco, em 1975, apesar de que a 

história do Curso Médico em Pernambuco remonta ao ano de 1915, quando foi 

criada a Faculdade de Medicina do Recife, que, uma vez federalizada em 1946, 

passou a integrar a Universidade do Recife. Em 1958, a Faculdade de Medicina foi 

instalada no campus da Universidade no Engenho do Meio e ali permaneceu até o 

ano de 1975. 

                                                 
25 Intuição entendida como “um acontecimento mental interior de qualidade distinta do nosso 

intelecto, do pensamento discursivo. Só nós mesmos podemos saber da autenticidade da nossa 
intuição” (Röhr, 2000). 

26 Dados de referência: Projeto Político Pedagógico do Curso Médico/ UFPE, 2003. 
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 O atual Curso Médico funciona em dependências do CCS (Centro de Ciências 

da Saúde), do CCB (Centro de Ciências Biológicas) e do HC (Hospital das Clínicas). 

ele está vinculado a sete departamentos do CCS: Materno-infantil, Medicina Clínica, 

Cirurgia, Patologia, Medicina Tropical, Medicina Social e Neuropsiquiatria e mais 

seis departamentos do CCB: Histologia, Anatomia, Fisiologia e Farmacologia, 

Genética, Biofísica e Bioquímica. 

 A coordenação fica situada num espaço adaptado no terceiro andar do 

Hospital das Clínicas, desde 1986; utiliza como salas de aula 09 (nove) espaços 

improvisados em antigas enfermarias e 04 (quatro) anfiteatros do HC. Tem um corpo 

docente de, aproximadamente, mais de 300 (trezentos) professores, quase todos 

com formação em mestrado e doutorado. 

A partir de 2003, o Curso Médico passou a vivenciar um processo de reforma 

curricular, na qual se tem como propósito superar não apenas o modelo pedagógico 

que vem se desenvolvendo ao longo dos anos, mas, também, recuperar a sua sede 

própria; “uma estrutura administrativa que devolva a sua identidade física e sua 

funcionalidade”. 

A reforma do curso tem como objetivos sintonizar-se com “as novas 

exigências que a sociedade está a fazer (...)” e, também, envolver-se com o 

movimento de reforma curricular em que se encontram os diversos cursos da 

Universidade. Há um propósito de formar o novo médico, mais ético, mais humano e 

mais comprometido socialmente. 

O Curso tem como uma das propostas de ação utilizar como seu campo de 

prática o Sistema Único de Saúde (SUS) “(...) um sistema construído socialmente e 

cujo modelo descentralizado, princípios de integralidade, universalidade, eqüidade, 
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estrutura pública, complementar e privada, representa um dos sistemas de saúde 

mais importantes até então concebido” (UFPE, 2003, p. 8). 

As reflexões que faço entre o campo e os estudos teóricos mais 

sistematizados permitem entender que o objeto tem maior consistência se me 

debruçar sobre uma experiência que já adota como elemento norteador do curso a 

humanização, ainda que seja, a princípio, em nível de Projeto. As reflexões apontam 

esse campo de estudo como um horizonte rico de possibilidades no desvelar do 

problema da pesquisa. 

Resta-me apreender a estrutura da realidade que interrogo, procurando 

desvelar o fenômeno, objeto do estudo, descrevendo-o nas suas peculiaridades, de 

modo a compreendê-lo nas íntimas relações existentes entre os diversos elementos 

que fazem parte de sua estrutura. 

 

3. 3. 2. 2 O segundo vôo 
 

Após definir a aula do Centro de Ciências da Saúde como espaço de 

investigação, opto por focalizar, particularmente, o módulo de Fundamentos da 

Atenção Básica à Saúde I, a partir de dois critérios: primeiro, porque se trata de um 

dos módulos cursados pelos alunos do terceiro período, integrantes da primeira 

turma da reforma curricular. O segundo critério é que, justamente desse módulo, 

participam duas professoras que haviam freqüentado uma das primeiras turmas do 

Curso de Atualização Didático-pedagógica oferecido aos professores da UFPE, em 

2002. 

Nas avaliações dessas turmas do Curso de Atualização, foram identificados, 

pela equipe pedagógica do curso, dentre outros aspectos, “(...) sinalizações críticas 

favoráveis nas práticas docentes dos professores envolvidos (...), e o desejo de 
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aprofundarem os sinais de mudanças (...)” (MELO, 2001, p. 5), conforme mencionei 

anteriormente. Na ocasião do curso, as referidas professoras já compartilhavam com 

o grupo algumas tentativas de reorganização curricular, mesmo sendo experiências 

ainda incipientes e concretizadas a partir de motivações de um pequeno grupo de 

docentes, no âmbito do CCS. 

 O processo de reflexão da própria prática, por parte dessas professoras, junto 

ao novo projeto político pedagógico do Curso, apresenta-se como uma possibilidade 

de formação numa perspectiva humana. Esses são critérios importantes na definição 

do campo que se torna unidade de análise da pesquisa. 

Em que pese a importância do conteúdo do módulo na aula a ser investigada, 

a definição dos critérios se atem, prioritariamente, à intencionalidade do projeto e 

dos professores envolvidos. Penso que apenas as intenções não são suficientes na 

concretização de um projeto, mas podem contribuir nesse processo. 

Os sujeitos – professores e alunos – são os agentes que de fato fazem a aula, 

ainda que mediados por saberes diversos, particularmente, os curriculares. 

Professores e alunos se constroem mutuamente, enquanto tais, na medida em que 

vão construindo o palco de sua atuação individual e coletiva e, ao mesmo tempo, 

vão formando simbolicamente os objetos de suas relações possíveis de serem 

apreendidos no contexto da abordagem aqui proposta. 

Mais tarde, também no âmbito da investigação, constato que os módulos de 

Fundamentos da Atenção Básica à Saúde I e II – ABS I e ABS II27 – contêm áreas 

de conhecimento e práticas pedagógicas integradas ao Programa Saúde da 

                                                 
27 Usarei as siglas ABS I e ABS II sempre que me referir aos Módulos de Fundamentos da Atenção 

Básica a Saúde I e Fundamentos da Atenção Básica a Saúde II, respectivamente. 
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Família28 (PSF). Nos referidos módulos os alunos desenvolvem atividades 

pedagógicas nos PSF. 

 Esse programa, pautado nos princípios do Sistema Único de Saúde, é uma 

expressão da atual política de saúde do País; faz parte de uma ação que busca 

promover mudanças no atual modelo de assistência à saúde e também aponta na 

direção da humanização.  Isso legitima a minha escolha. 

Nas primeiras incursões dessa segunda parte da pesquisa de campo, observo 

a aula do módulo de ABS I acontecendo, sem roteiro prévio, no sentido de verificar 

como tudo ocorre, tentando, dentro do possível, livrar-me de amarras e noções 

preconcebidas.  

Faço descrições detalhadas de todos os momentos das observações, que 

incluem as conversas informais com professores e alunos, entremeadas de 

comentários pessoais a respeito do observado e, ao final de cada sessão, faço o 

esforço de reflexão que ajuda no momento de análise dos dados propriamente dito. 

Seguindo Bogdan e Biklen, o conteúdo das observações deve envolver uma 

parte descritiva e uma parte mais reflexiva, compreendendo a parte descritiva um 

registro detalhado do que ocorre no campo, por exemplo: “descrição dos sujeitos, 

reconstrução de diálogos, descrição de locais, descrição de eventos especiais, 

descrição das atividades e comportamentos do observador” (1994, p. 163-164). A 

parte reflexiva das anotações inclui as observações pessoais do pesquisador, feitas 

durante a fase de coleta: “especulações, sentimentos, problemas, idéias, palpites, 

impressões, preconceitos” (Ibid, p. 165). E assim, procedo. 

Dada a necessidade de aprofundar as observações, dou continuidade à 

atividade acompanhando o módulo de Fundamentos da Atenção Básica à Saúde II, 
                                                 
28 O PSF é um programa que foi implantado em 1994, no Brasil, pelo Ministério da Saúde e seu 

propósito é contribuir para a organização do Sistema Local de Saúde, com base nos princípios do 
Sistema Único de Saúde (BRASIL/MS, 1994). 
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constituído dos mesmos alunos e de vários professores que haviam participado do 

módulo anterior. A atividade de observação é desenvolvida durante dois semestres 

letivos. 

As observações possibilitam um contato pessoal e estreito da pesquisadora 

com o fenômeno pesquisado e, nessa relação, vão se construindo representações e 

emergindo categorias de análise do próprio objeto investigado. 

No tempo em que os dados são coletados e a análise vai sendo processada, 

vou estabelecendo articulações entre as categorias mais amplas definidas no 

processo de construção do objeto, a exemplo da ética e do diálogo e outras que vão 

apreendidas no empírico, através das observações, das entrevistas e da análise dos 

documentos de aula. 

A análise dos dados aponta a necessidade de aprofundamento das 

observações de aula; passo a acompanhar não apenas a sala de aula, mas algumas 

visitas dos alunos às unidades de saúde. A problemática dessas unidades é 

conteúdo de relevância na aula. É necessário, também, dar continuidade ao 

acompanhamento dos professores, nos encontros pedagógicos de avaliação e 

planejamento de aulas, a meu ver, extensão do espaço da aula; assim como definir 

o grupo amostral dos sujeitos principais da investigação – professores/ professoras, 

alunos/ alunas –  agentes diretamente responsáveis pela constituição da aula. 

Os alunos são escolhidos a partir dos critérios de participação: alunos 

assíduos, críticos, que contribuem nas discussões de aula, considerados 

informantes em potencial; são dois estudantes do sexo feminino e dois do sexo 

masculino; são jovens com idades entre 19 e 22 anos. A esses alunos, atribuo os 

codinomes de: Canário-da-terra, Curió, Patativa e Pintassilgo. 
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Quanto aos professores, também seguindo o mesmo critério, decido 

entrevistar alguns que participam da “equipe nuclear docente”29 dos módulos de 

ABS I e ABS II: 01 professor (coordenador do módulo ABS I) e 03 professoras (uma 

delas é responsável pela articulação entre sala e campo; e outra é coordenadora do 

módulo ABS II). Converso, também, com a coordenadora do Curso, de quem 

obtenho algumas informações que ajudam a compreender o processo de reforma 

curricular. Esses professores fazem parte do grupo encarregado da concepção, 

desenvolvimento e avaliação da aula dos referidos módulos, no novo currículo. 

 

Conhecendo um pouco os sujeitos da pesquisa 

 Aqui apresento algumas características dos sujeitos da pesquisa, os quais 

identifico por nomes de pássaros. Faço isso, a seguir, por ordem alfabética. 

Beija-flor30: Professora médica pediatra; tem entre 40 e 50 anos; efetiva do 

CCS/UFPE e ensina também na UPE; está envolvida com a reforma curricular do 

Curso Médico desde o início do processo; faz parte da “equipe nuclear docente” dos 

Módulos ABS I e ABS II.  

Bem-te-vi31: Professora com formação em Psicologia; convidada para coordenar as 

atividades de articulação entre o Serviço e a Universidade, a partir da reforma do 

Curso; tem entre 40 e 45 anos de idade; tem experiência no serviço de saúde 

pública, com mestrado nessa área do conhecimento. 

                                                 
29 Termo utilizado pelos próprios professores do Curso para identificar a equipe engajada na reforma 

curricular. 
30 O beija-flor é próprio das Américas; seu habitat é os descampados e as matas; a coloração de suas 

penas é brilhante; o ninho é sempre aberto e varia de formas e tamanho; a feitura do ninho, a 
incubação e o trato dos filhotes são tarefas exclusivas das fêmeas; alimenta-se do néctar das flores 
e mede de 0,5 a 13 cm. 

31 O bem-te-vi tem cerca de 25 cm de cumprimento, bico comprido e curvo na ponta. Parece ser um 
pássaro alegre. Existem várias espécies e subespécie desse pássaro no Brasil. 
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Canário-da-terra32: Aluno, 19 anos de idade, filho de uma médica pediatra; 

participativo e bem relacionado com colegas e professores; fala com desenvoltura; é 

crítico e parece despreocupado com possíveis censuras ao que fala. 

Cardeal33: Professor médico efetivo da área de Medicina Social, com dedicação 

exclusiva no CCS/UFPE; tem entre 45 e 55 anos; conforme um dos seus colegas, “é 

um dos expoentes da reforma curricular do Curso Médico”; faz parte da equipe 

nuclear de docentes dos módulos ABS I e ABS II, tem assumido cargos 

administrativos no CCS; foi coordenador do módulo ABS I por um semestre; ele é 

crítico e incisivo no que diz. 

Curió34: O aluno tem 19 anos de idade; não é filho de médicos, mas tem um tio com 

essa formação; tem uma postura crítica, chegando a ser “radical” em suas posições; 

é assíduo e participativo em sala de aula. 

Patativa35: Aluna muito interessante; tem 20 anos de idade; é participativa em sala 

de aula e muito “falante”; parece não ter receio de dizer o que pensa. 

Pintassilgo36: A aluna tem 21 anos de idade; é filha de professora e comerciante; é 

uma aluna assídua em sala de aula, participa das discussões revelando ter um 

pensamento crítico; gosta de apresentar trabalho em aula, junto ao seu grupo. 

Sabiá37: Professora nutricionista, efetiva do Departamento de Medicina Social, com 

dedicação exclusiva no CCS/UFPE; trabalhou, anteriormente, na Secretaria de 

                                                 
32 O canário-da-terra é um pássaro guerreiro, cantador e que marca território; vive nos campos e 

próximo às habitações; mede em torno de 13,5 cm. 
33 O cardeal é um pássaro canoro; tem um penacho colorido na cabeça que lhe dá um ar de 

imponência. Esse pássaro vive em campos abertos, beira de mata e margens de rio; mede em 
torno de 18 cm; seu ninho tem formato de taça. 

34 O curió é um pássaro bastante conhecido pelo seu belo canto; habita campos e matas abertas. 
35A patativa é um pássaro de canto melodioso e triste que habita as caatingas e matas do nordeste  
brasileiro; o macho usa o canto para demarcar território. 
36 O pintassilgo habita matas abertas, campos e proximidades de habitações, espécie famosa pela 
beleza e canto, territorialista, gosta de construir o seu próprio ninho. 
37 O sabiá é o pássaro símbolo da terra dos coqueiros; de canto melodioso, vive nas cidades, nas 
matas, quintais, pomares; mede em torno de 25 cm; seu ninho em formato de taça é feito com 
gravetos, raízes e reforçado nas bordas com barro. 
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Saúde do Estado; tem entre 40 e 45 anos de idade; fez especialização em ensino e 

educação na FIOCRUZ; faz parte da equipe nuclear de docentes dos módulos ABS I 

e ABS II; foi coordenadora do módulo de ABS II por um semestre; crítica da própria 

prática e do Curso de modo geral. 

As entrevistas têm como propósito complementar os dados coletados nas 

observações de aulas e de reuniões pedagógicas, buscando compreender melhor o 

objeto, através das práticas e das falas dos docentes e dos estudantes.  

Dada a intencionalidade de desvelar cada vez mais, a aula, procuro criar 

condições favoráveis para que os sujeitos se sintam à vontade, deixando claro o 

compromisso de preservar a privacidade das respostas. É também nesse sentido 

que uso nomes de pássaros para identificar esses sujeitos. 

Busco apreender as palavras faladas pelos sujeitos da pesquisa, 

confrontando com as suas práticas pedagógicas, sem perder de vista outros 

discursos produzidos no âmbito da instituição universitária e no contexto social 

global. A meu ver, é importante ouvir posições dos sujeitos que vivem e concebem a 

aula de lugares diferentes. 

Cada entrevista respeita as próprias preocupações e ênfases que os 

entrevistados dispensam aos assuntos tratados. Todas às vezes, antes de começar, 

explico aos sujeitos que o objetivo é compreender a aula, pois a observação, 

apenas, não é suficiente. Então, solicito a cada um que me fale sobre a aula dos 

dois módulos e deixo que façam as observações que querem, no tempo de cada um.  

Essas entrevistas têm uma duração em torno de 90 minutos, cada uma. Vez 

por outra, eu faço algumas pequenas intervenções, de modo a animar a entrevista 

que procuro dar um tom de conversa.  “Quem tem o que dizer deve assumir o dever 
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de motivar, de desafiar quem escuta, no sentido de que, quem escuta diga, fale, 

responda” (FREIRE, 1996, p.132). 

Além do diário de campo, utilizo o gravador como instrumento auxiliar nas 

entrevistas, e o computador para registro, análise e interpretação dos dados, através 

dos recursos de que esse instrumento dispõe. As entrevistas são todas transcritas 

por mim mesma, de modo a aprofundar o processo de análise dos dados que, 

segundo Carspecken (1995) tem início no momento em que o pesquisador entra em 

campo. 

No tratamento dos dados da pesquisa, adoto como procedimento 

interpretativo a análise das falas e das práticas produzidas no cotidiano da aula e 

nas entrevistas. O objetivo é realizar uma reflexão de modo a apreender os 

significados dos textos produzidos e das suas condições de produção. 

Texto, aqui, tomado como as formas de expressão falada, vivida e escrita; 

como unidade de análise complexa de significados que contém a totalidade. A leitura 

dos dados descritos é exaustiva, de modo a poder visualizar e escutar os muitos 

sentidos que vão emergindo dos mesmos. 

Como forma de ampliar a compreensão do objeto, faço uma leitura dos 

documentos pertinentes à aula: projeto pedagógico do curso; programação dos 

módulos; roteiros de atividades em campo; estudos de caso; registros de avaliações 

dos módulos, produzidos pelos professores. 

O estudo revela que a aula do Curso Médico se constitui e se institui na 

relação entre “práticas aninhadas compartilhadas” e “práticas aninhadas 

concorrentes”. 

O uso das metáforas “práticas aninhadas concorrentes e práticas aninhadas 

compartilhadas” tem inspiração em Sacristán quando ele fala a respeito da 
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profissionalidade docente como uma ação dividida, referindo-se aos vários contextos 

(culturais, políticos, econômicos) que influenciam a prática didática. Para ele, esses 

contextos estão “incluídos uns nos outros, como se estivéssemos perante práticas 

aninhadas umas nas outras” (NÓVOA, 1991, p. 68). 

O autor utiliza a figura de, práticas aninhadas concorrentes para indicar 

práticas que, não sendo estritamente didático-pedagógicas, “mesmo fora do sistema 

escolar exercem grande influência direta sobre a própria atividade técnica dos 

professores” (1991, p. 74). Na pesquisa, identifico como práticas aninhadas 

concorrentes da aula do Curso Médico as seguintes: as políticas públicas de saúde; 

os movimentos sociais ligados às questões de saúde da população; e as práticas 

médicas recorrentes no País. 

O objetivo é compreender o impacto que essas práticas têm na aula de 

medicina, uma vez que não se trata de compreender a aula na sua generalidade, 

mas, no contexto específico do Curso Médico. 

Ora, se as práticas externas são concorrentes, por analogia, denomino de 

práticas aninhadas compartilhadas as práticas pedagógicas internas à aula que se 

nutrem mutuamente e que identifico como básicas no processo de constituição da 

mesma: a sala de aula, o lugar legítimo em que, historicamente, a aula acontece; o 

ensino-aprendizagem, a finalidade principal da aula; o currículo, como expressão 

dos objetivos e propostas educacionais do Curso; e a docência, o trabalho 

específico do professor que se desenvolve no contexto da aula. 

Parto para uma análise mais cuidadosa e para a interpretação dos dados, e 

posso perceber as tensas relações presentes na aula, que se revelam em unidades 

de sentido. São as questões descritas acima que discuto e aprofundo nos capítulos 

que se seguem. 
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CAPÍTULO 4 PRÁTICAS ANINHADAS CONCORRENTES DA AULA DO CURSO 

MÉDICO 

 
 
A tarefa da medicina no século XXI será a descoberta da 
pessoa, encontrar as origens da doença e do sofrimento, com 
este conhecimento desenvolver métodos para o alívio da dor, e 
ao mesmo tempo, revelar o poder da própria pessoa, assim 
como nos séculos XIX e XX foi revelado o poder do corpo 
(UFPE, 2003, p. 4). 
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 Neste capítulo, faço uma sistematização acerca das práticas sociais que, 

mesmo não sendo didático-pedagógicas, têm impacto na aula do Curso Médico, 

concorrendo com as orientações da prática docente e demais saberes. A 

necessidade de olhar o movimento dessas práticas nasce no interior da própria 

pesquisa, durante as atividades de campo, a análise e a interpretação dos dados. 

Percebo que muito do que dizem e fazem professores e alunos, na aula tem ligação 

com práticas sociais externas que acontecem no contexto social mais amplo. 

 É necessário, então, compreender as influências dessas práticas no processo 

de construção da aula, que tem uma tonalidade singular no contexto do Curso 

Médico. Como dito, identifico, como práticas concorrentes da aula nesse Curso, as 

políticas públicas de saúde, os movimentos sociais em torno da problemática da 

saúde pública e as práticas médicas recorrentes.  

 
   

4. 1 Voando em bando: as políticas públicas de saúde, os movimentos sociais 

e as práticas médicas 

Adentrar no campo do ensino da medicina parece extrema ousadia de uma 

pesquisadora pedagoga. Mas como apreender a estrutura da aula na sua 

multidimensionalidade e na especificidade do Curso Médico da UFPE sem conhecer 

a temática, mesmo que seja na superfície? 

Os estudos de Martins revelam que não é freqüente o diálogo entre o campo 

médico e outros campos de conhecimento, por exemplo, a Sociologia. Para o autor, 
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há “o interesse de se restringir a discussão sobre o funcionamento e a reprodução 

da medicina oficial a um grupo restrito de especialistas vinculados ao setor, 

evitando-se o excesso de publicização das decisões na área” (2003, p. 29). Esse é 

um quadro que se vem modificando nos últimos anos, uma vez que a crítica acerca 

desse campo de conhecimento ganha espaço nos movimentos sociais, na mídia e 

no debate acadêmico. 

A partir do final da década de 1990 cresce o interesse pelo tema haja vista as 

pesquisas que são desenvolvidas, não apenas na área médica, mas no campo da 

Sociologia e da Educação, a exemplo das pesquisas de Turini (2000); Cutolo (2001); 

Siqueira (2001); Silva (2002); Rozani e Ribeiro (2003); Silva (2003); Bedin (2003); 

Sampaio (2003); Mendonça (2005), dentre outros. 

 O aprofundamento da temática não se constitui propósito deste trabalho, em 

que pese a sua relevância no processo de compreensão da aula nesse contexto 

particular. Aqui, o intuito é apreender os princípios políticos, epistemológicos e 

culturais que têm presidido as ações de saúde no Brasil, com repercussões na 

formação do médico na universidade, e na aula, em particular. 

Oliveira e Souza (2004) constatam que, até o final dos anos de 1970, o Brasil 

viveu um modelo de prestação de serviços de saúde pública “extremamente 

perverso e excludente”. Por um lado, o acesso a esse serviço estava restrito à 

população trabalhadora contribuinte da previdência, e, por outro, desenvolvia uma 

prática descuidada da promoção e prevenção de saúde da população no seu 

conjunto. 

Para os autores, “era um tipo de prática médica essencialmente curativa, 

centrada na técnica, privilegiando as ações de maior sofisticação tecnológica”. Essa 

prática gerava maiores lucros ao setor privado, que promovia um serviço pago pelo 
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Estado, através da Previdência, além do que se constituiu num campo fértil à 

corrupção. 

De fato, nas práticas de saúde hegemônicas no País até a década de 1990, 

prevaleceram o diagnóstico, a cura da doença, a atenção individual e a 

especialização, marcados pela concorrência entre o setor público e o privado, em 

detrimento da prevenção e promoção da saúde coletiva, voltada para o atendimento 

da pessoa humana na sua integralidade. 

Sob essa influência, a formação do médico no Brasil também foi marcada 

pela hegemonia do modelo de medicina curativa, o que se materializou, de modo 

generalizado, nos currículos do curso médico no País, até basicamente os anos de 

1990. 

 

O ensino médico, no início do século XX, foi marcado em âmbito 
internacional por propostas de Abraham Flexner, conhecidas como 
Relatório Flexner (...) As principais características eram a ênfase no 
conhecimento experimental de base subindividual, proveniente da 
pesquisa básica realizada sobre doenças infecciosas, reforçando 
assim “a separação entre individual e coletivo, público e privado, 
biológico e social; curativo e preventivo” (REVISTA BRASILEIRA DE 
EDUCAÇÃO MÉDICA, 2003, p. 231, grifos do autor). 

 

No início da década de 1980, o sistema de saúde foi se tornando cada vez 

mais insustentável, haja vista as precárias condições de trabalho e os baixos 

salários dos profissionais da saúde pública, e um atendimento de baixa qualidade, a 

exemplo das famosas filas do INPS (Instituto nacional de Previdência Social), 

gerando um quadro de insatisfação generalizada. 

Ao lado dos diversos movimentos sociais que ganharam força no Brasil, nos 

anos de 1980, lutou-se por um programa de saúde digno para a população 

brasileira. Eis que se exacerbaram as críticas às políticas públicas de saúde no 

tempo da abertura política do país e foi se consolidando o que se denominou de 
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Movimento pela Reforma Sanitária. Oliveira e Souza afirmam que “com a abertura 

política vão se reestruturando os movimentos em defesa de uma política de saúde 

mais abrangente, democrática e disponível para todos” (2004, p. 5). 

Em vista da Assembléia Constituinte, encarregada da elaboração da Nova 

Constituição Brasileira de 1988, foi convocada a 8ª Conferência Nacional de Saúde 

para discutir a nova proposta de estrutura e de política de saúde para o país. A 8ª 

Conferência vista como um divisor de águas no Movimento Sanitário, contou com 

ampla participação social, constituindo-se no “maior fórum de debate sobre a 

situação de saúde do país”, como é dito no documento acima referido. 

O relatório que sistematizou os debates serviu de base para a proposta de 

reestruturação do sistema de saúde brasileiro defendida pela Constituinte. Essa 

proposta trouxe uma nova concepção de saúde: para além de uma medicina 

curativa, prevalece a valorização das ações de promoção da saúde. A doença é 

vista como “resultante das condições de vida, alimentação, lazer, acesso e posse da 

terra, transporte, emprego, moradia” (Ibid., p. 6). Consolidava-se um novo 

paradigma. 

A Constituição Brasileira de 1988 incluiu, pela primeira vez, uma seção sobre 

a saúde, incorporando grande parte das proposições da Reforma Sanitária e 

acolhendo os conceitos e propostas contempladas no Relatório da 8ª Conferência. 

“A concretização da proposta se deu, no plano jurídico e institucional, na 

implementação do Sistema Único de Saúde, o SUS” (ibid., p. 6). 

As novas proposições obtiveram espaço no debate acadêmico acerca das 

políticas públicas de saúde e nas organizações de trabalhadores da saúde, e foram 

inspiradas, também, nas experiências que deram certo em outros países, como do 

Canadá, desde a década de 1970, de acordo com o mesmo documento. 
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O SUS é um sistema formado por instituições dos Governos Federal, 

Estaduais e Municipais e pelo setor privado contratado e conveniado. É único, pois 

segue uma mesma orientação filosófica em todo o território nacional, e é organizado 

dentro de uma mesma sistemática. Tem como princípio atender a todos, 

independentemente do fato de que a pessoa contribua ou não com a Previdência 

Social e sem se cobrar nada no momento do atendimento. 

A organização administrativa desse sistema é descentralizada. As decisões 

são tomadas, em nível local, pelos Distritos Sanitários distribuídos nas diversas 

regiões do Brasil, com o objetivo de desenvolver ações e serviços de saúde de 

acordo com as necessidades reais da população. O propósito é assegurar o direito 

de participação de todos os segmentos: dirigentes institucionais prestadores de 

serviço, trabalhadores de saúde e a população usuária do serviço, de modo geral. 

Nas sistematizações de Oliveira e Souza, consta que, para o sanitarista 

Rodrigues Neto, o Sistema Único de Saúde 

 
(...) deve atuar de maneira integral (...) não deve ver a pessoa como 
um amontoado de partes, mas como um todo, que faz parte de uma 
sociedade (...) desenvolver ações de saúde voltadas para o indivíduo 
e para a comunidade, para a prevenção e para o tratamento e 
respeitar a dignidade humana (2004, p. 7, grifo meu). 

 

Com base nesses princípios, no Brasil foi implantado, em 1994, pelo 

Ministério da Saúde, o Programa de Saúde da Família, que funciona nas diversas 

Unidades de Saúde espalhadas no País. A problemática desse serviço tornou-se 

objeto de estudo da aula no Curso Médico. 

O PSF tem como objetivo contribuir para a organização do sistema local de 

saúde, melhorar o estado de saúde da população através de um modelo de 

assistência voltado à família e à comunidade, incluindo desde a proteção e a 
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promoção da saúde até a identificação precoce e o tratamento das doenças 

(BRASIL/MS, 1994). 

No Recife, há onze (11) Distritos Sanitários, dos quais quatro (04) têm servido 

como campo de estudo para os alunos das turmas, no terceiro e quarto períodos dos 

módulos de Fundamentos da Atenção Básica à Saúde I e II - ABS I e ABS II - do 

Curso Médico, cuja aula é o objeto desta pesquisa. 

Os Distritos são os órgãos gestores do Programa de Saúde da Família 

vinculados às Prefeituras. Os PSF funcionam em locais da periferia onde se 

concentram as populações de baixa renda e estão localizados em antigas casas 

reformadas para essa finalidade; as equipes de saúde são formadas de médicos, 

enfermeiros, odontologistas e agentes de saúde. O equipamento de que dispõem é 

reduzido e de tecnologia simples. 

Os princípios do Sistema Único de Saúde contemplados na Lei passaram a 

integrar as Diretrizes Curriculares Nacionais do Curso de Graduação em Medicina. 

Os novos princípios impõem novas demandas educacionais para a formação de 

uma nova geração de médicos no Brasil. O artigo 3° da Resolução CNE/ CES 4, 

2001 dispõe: 

 

O curso de graduação em medicina tem como perfil do formando 
egresso/profissional o médico, com formação generalista, humanista 
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 da assistência, com senso de 
responsabilidade social e compromisso com a cidadania, como 
promotor da saúde integral do ser humano (BRASIL/CNE/CES, 
2001). 
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Na mesma orientação dos preceitos legais, o Curso Médico da UFPE passa a 

priorizar a atenção básica à saúde, como objeto de estudo, no novo currículo. Uma 

das ações do novo projeto político pedagógico do Curso é “se inserir de forma mais 

orgânica no SUS, de modo a ampliar o seu campo na produção do conhecimento, 

de contribuir de forma mais sistematizada às demandas sociais” (UFPE, 2003, p. 8). 

Ocorre que, na contramão dos ideais humanitários do Sistema Único de 

Saúde, surgem as propostas de Reforma do Estado Brasileiro, cujos ideais 

neoliberais, inspirados na defesa do Estado Mínimo, marcam os governos da 

década de 1990. E o setor da saúde, à semelhança do que aconteceu na educação 

e noutros segmentos sociais, é considerado serviço não-exclusivo do Estado. Assim 

como proliferaram instituições privadas de ensino superior, também se expande a 

medicina supletiva oferecida pelo setor privado. 

Num sistema que foi proposto para atender a todos os brasileiros, com 

qualidade e igualdade e de modo integral, persiste um serviço de mínima qualidade, 

espaço fértil à proliferação de seguros de saúde privados. 

Ao lado dos ideais contemplados na Constituição de 1988, 

contraditoriamente, a partir dessa mesma década, ocorre “a generalização do 

utilitarismo econômico dentro da medicina oficial, o equilíbrio precário entre 

utilitarismo e humanismo se rompeu” (MARTINS, 2003, p. 163). O mesmo autor 

acrescenta que 

 
(...) a mercantilização crescente dos cuidados médicos (...) desfaz o 
lugar da medicina como uma instituição simbólica fundamental para a 
produção dos vínculos da vida (...) como instituição necessária para 
que os indivíduos guardem seus vínculos afetivos e existenciais com 
o coletivo. A lógica utilitarista dominante, pouco preocupada com a 
dinâmica relacional e afetiva, traduz logo, em termos monetários o 
tratamento médico reduzindo-o à busca de estratégias, que permitam 
maior ganho econômico com menos tempo de trabalho (2003, p.188-
189). 
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Na segunda metade dos anos de 1990, as ações de saúde no Brasil vão se 

dando numa relação de conflito entre os ideais dos movimentos sociais e sua 

expressão na Constituição Brasileira, na perspectiva de atendimento às 

necessidades humanas fundamentais e aos ideais neoliberais contidos nas políticas 

de Reforma de Estado. 

O fato é que, ainda hoje, o SUS não conseguiu implantar-se conforme os 

princípios propostos, haja vista as constantes críticas que veiculam na mídia 

denunciando a insatisfação da população, que tem sido atendida, ainda, de modo 

extremamente precário. 

Dentre outras limitações, faltam condições materiais e os recursos humanos 

são insuficientes e mal pagos, além do que ainda prevalece a lógica curativa e de 

atenção individual, o que se agrava diante dos casos de utilização indevida do 

dinheiro público no interior do próprio Sistema, com a denúncia de fraudes, conforme 

freqüentes publicações veiculadas nos últimos anos através dos meios de 

comunicação, a exemplo da Máfia do INSS conhecida desde a década de 1990.  

A despeito de experiências inovadoras por parte de alguns municípios 

brasileiros e das normas do Ministério da Saúde para a descentralização dos 

serviços, assim como da implantação dos Conselhos de Saúde como forma de 

controle social, o SUS enfrenta, ainda hoje, inúmeras dificuldades no processo de 

implantação e oferta de serviços pautados nas propostas contidas na Lei. 

Tudo isso vai tendo repercussões na formação e profissionalização do 

médico, cuja valorização, em parte, vai crescendo em função das especializações no 

trato das doenças e do uso de técnicas avançadas para o diagnóstico e a cura. Pois 

“o processo de desqualificação e automatização de tarefas, ocorrido no âmbito da 
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produção e da distribuição, também foi produzido no interior dos sistemas 

educacionais” (SANTOMÉ, 1998, p. 13). 

 Em vista dessa situação, há uma reação por parte da classe médica, da 

sociedade civil, dos meios de comunicação, dos órgãos públicos e de alguns ONG, 

que vêem o momento atual como de crise na área de saúde (PERNAMBUCO/ 

CREMEPE, 2004). Consolidam-se movimentos sociais em prol de um sistema de 

saúde digno para o conjunto da sociedade, com visibilidade a partir da última 

década, a exemplo do Projeto de Humanização da Saúde, formado por entidades 

médicas, sociais, gestores e serviços públicos. 

Ricardo Paiva, representando o Conselho Regional de Medicina de 

Pernambuco argumenta: 

 

Temos um projeto que envolve a humanização da saúde e que 
também está voltado para a sociedade, na qual a ética anda tão em 
baixa. Nossa proposta é resgatar a ética social de forma que as 
pessoas se sintam acolhidas neste mundo de estresse, de crise do 
mercado de trabalho, entre tantos outros graves problemas. (2004, p. 
8) 

 

No confronto entre os diversos paradigmas que norteiam as políticas públicas, 

as práticas de saúde e os movimentos sociais vão se reconstruindo concepções e 

práticas. Nas últimas décadas vão surgindo novas demandas educacionais para o 

curso de formação médica com expressão no novo currículo e sua materialidade na 

aula universitária. 

Nos capítulos seguintes apresento a sistematização da análise e 

interpretação dos dados, propriamente ditos, a partir dos achados da pesquisa de 

campo. 
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CAPÍTULO 5 O NINHO E AS PRÁTICAS ANINHADAS COMPARTILHADAS 

 

Há que se buscar explicações em setores avessos à 
hegemonia dos critérios científicos ou formalmente lógicos, 
como a mídia, a política, assim como as expressões humanas 
relativas aos valores éticos, à moral, aos sentimentos, às 
necessidades, às vontades. Há que se romper os limites da 
epistemologia e criar novos parâmetros de análise dessas 
expressões e experiências humanas, intrincadamente 
presentes nas relações que se estabelecem entre os “partners” 
da situação de ensino nas nossas escolas. Há que se 
considerar a vivência e o vivido (PENIN, 1994, p. 174). 
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Neste capítulo, aprofundo a sistematização da análise e interpretação dos 

dados da pesquisa. Além da observação da sala de aula focalizo os discursos dos 

sujeitos, acerca de suas vivências na aula e o projeto político-pedagógico do Curso.  

Tomo como categorias de análise os aspectos que identifico como práticas 

aninhadas compartilhadas: o currículo na sua expressão na aula, a sala de aula, o 

ensino-aprendizagem e a docência. 

Mesmo correndo o risco de desfazer o ninho, o estudo de cada unidade 

separada ajuda a refazê-lo, posteriormente, num nível de maior compreensão do 

objeto. Lembro que a expressão figurativa de práticas aninhadas compartilhadas é 

adotada para identificar práticas que se desenvolvem mutuamente no interior da 

aula e fazem parte da estrutura interna do objeto. 

Organizo o texto nos seguintes tópicos: (5.1) Os fragmentos que unem os fios 

que tecem o ninho: o currículo; (5.2) O lugar em que se faz o ninho: a sala de aula; 

(5.3) Os fios que tecem o ninho: o ensino e a aprendizagem; (5.4) A parte que puxa 

o fio que tece o ninho: a docência. 

 

5.1 Os fragmentos que unem os fios que tecem o ninho: o currículo 

O currículo é uma expressão do projeto político-pedagógico de um Curso, que 

incorpora princípios formativos e didático-pedagógicos, os quais são reinterpretados 

na aula, na relação com os diversos saberes: os do aluno, os do professor, os da 
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própria instituição. Esses saberes trazem fragmentos da cultura que são 

selecionados e socializados através das práticas pedagógicas. 

 
Quando definimos o currículo estamos definindo a concretização das 
funções da própria escola e a forma particular de enfocá-las num 
momento histórico e social determinado (...). É uma prática, 
expressão da função socializadora e cultural que determinada 
instituição tem que reagrupa em torno dele uma série de subsistemas 
ou práticas diversas, entre as quais (...), o ensino (SACRISTÁN, 
2000, p. 16-17). 
 
 

Por ser a aula um dos espaços da materialidade do currículo, é importante 

saber como ele é concebido e desenvolvido pelos sujeitos da pesquisa. Em outras 

palavras, vale apreender o que dizem e o que fazem os sujeitos, no processo de 

concepção e desenvolvimento curricular que tem a aula como espaço central da 

formação na universidade. 

 

A gente está agora construindo o quinto período da reforma curricular 
(...) Nós já trabalhamos isso desde o início dos anos de 1990. Não é a 
aula normal do curso tradicional, ela procura aproximar a lógica da 
política pedagógica que a gente tenta implementar; é o estudante ter 
contato com a rede de serviços, romper com a questão do ciclo básico 
e do profissional (...), dar um significado às práticas do ensino básico. 
A gente já vem discutindo essa questão da reforma curricular há 
muitos anos (Professor Cardeal). 

 

Como os demais cursos da universidade, o currículo do Curso Médico passa 

por um processo de reforma. Há uma discussão antiga entre professores do Curso 

no sentido de romper com a fragmentação do currículo por disciplinas e a 

metodologia tradicional do ensino-aprendizagem que o mesmo sugere. A reforma 

começou a ser implantada no ano de 2003. Os estudantes que ingressaram no 

Curso no primeiro semestre desse mesmo ano iniciaram o seu percurso de formação 

na universidade já dentro do novo currículo. 
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5. 1. 1 O currículo possível 

 

Esse não é o currículo desejado, é o currículo possível! Há mais de 
dez anos que se vem discutindo essa reforma (Professora Bem-te-vi). 

 
 
Eu costumo dizer com muita tranqüilidade, porque tive oportunidade 
de participar desse processo de construção do currículo: esse não é o 
currículo que estava no nosso desejo, é o currículo possível. Eu 
costumo dizer aos professores que estão menos envolvidos com a 
proposta, que isso não é uma idéia da Universidade Federal de 
Pernambuco; a gente tem que atender às novas bases curriculares, 
então tem que se adequar, não é opção. Do ponto de vista legal não é 
opção (Professora Sabiá). 

 

 O movimento em torno das reformas curriculares não é privilégio do Curso 

Médico; é uma demanda que se impõe no âmbito da crítica ao ensino superior, 

notadamente à universidade, que se intensifica na década de 1990, com expressão 

na Lei de Diretrizes e Bases de 1996 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

diversos cursos.  

 Por ser lugar legítimo de produção, sistematização e distribuição de 

conhecimentos, a universidade é chamada a atender aos novos requerimentos da 

sociedade contemporânea que emergem em meio à crise epistemológica e à 

reorganização do trabalho capitalista, em face da globalização econômica e cultural, 

com o avanço da ciência e da tecnologia, no contexto de crise da modernidade.  

 Vale lembrar que, nesse contexto, vão sendo forjados projetos educacionais 

diversos e que, por vezes, convivem num mesmo tempo-espaço, entre os quais têm 

visibilidade no debate acadêmico: projetos em que a formação é dirigida 

prioritariamente para as demandas do mercado de trabalho e, projetos de educação, 

constituídos na perspectiva da formação humana integral. 
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O currículo do Curso Médico não é exatamente o desejado, nem poderia ser, 

uma vez que um currículo não se dá numa aplicação direta do planejado, mas na 

(re)conceptualização do mesmo, conforme tempo, lugar, intenções e condições reais 

de sua realização. Nem sempre a intencionalidade corresponde à realidade; o 

prescrito dificilmente corresponde ao vivido. A reforma é concebida e desenvolvida 

dentre das possibilidades reais de um contexto específico. 

Lopes (2004) diz que a aula não se dá numa aplicação direta de um currículo 

proposto, mas num processo de reinterpretação do mesmo, conforme 

conhecimentos disponíveis e mobilizados sob orientação docente em condições 

específicas. Para a autora, o contexto da prática é apenas um dos espaços da 

organização curricular, que ocorre, também, em outros contextos de influências, a 

exemplo das orientações contidas nas políticas públicas e agências financeiras, e da 

produção escrita que contempla as definições nacionais do currículo. 

 Vale compreender um pouco o processo no qual se dá a reforma curricular do 

Curso Médico que é objetivada na aula. 

 

5. 1. 1. 1  A reforma curricular 

 
Há mais de dez anos nós vimos lutando no sentido de reformular o 
Curso. Essa reforma faz parte de um movimento nacional de 
humanização da medicina, um curso que se acredita ter perdido sua 
identidade a partir da última reforma universitária (...). Nessa atual 
reforma procuramos suprir as lacunas do Curso. Por exemplo, a 
discussão sobre a ética, pois essa discussão só existia no sentido 
ontológico e legal e não como uma postura do indivíduo frente ao 
mundo; a discussão sobre construção do conhecimento e sobre o 
compromisso social (Dado de observação). 

 

A idéia da Reforma Curricular é anterior às Diretrizes Curriculares (...). 
É um movimento que, do ponto de vista político-administrativo, 
consolida-se com as Diretrizes (...). A proposta de Reforma está 
casada com o que preconiza o Sistema, a Política Nacional de Saúde 
e o Sistema Único de Saúde, que têm como pilares os princípios da 
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universalidade, da integralidade, e da eqüidade (...). Então, essas 
Diretrizes vêm para casar com esta base, que é legítima, foi 
construída, vem do movimento da Reforma Sanitária (Professora 
Sabiá). 

 

O debate acerca do currículo tem avançado nas últimas décadas, com 

repercussões nos cursos de formação e com impacto na aula universitária. No Curso 

Médico, a reforma vem ao encontro de uma antiga luta de professores por construir 

um curso pautado na formação integral da pessoa humana identificado com os 

ideais da última Reforma Sanitária. A Reforma no campo da saúde pública tem 

legitimidade nos movimentos sociais dos últimos anos, em prol de uma profissão 

humanizada e na orientação das políticas de saúde, a partir da Constituição de 

1988. Essa não é uma luta apenas de professores em Pernambuco, mas dos 

diversos cursos de medicina do País. 

O currículo organizado em módulos tem uma perspectiva interdisciplinar, 

como afirmam os professores. O depoimento a seguir, junto aos outros 

apresentados acima, permite compreender a concepção epistemológica que a nova 

organização curricular contempla.  

 

Por exemplo, eles tinham a aula separadamente de anatomia, 
histologia, biologia, genética, bioquímica, biofísica. Agora, a gente 
está trabalhando em módulos (...), não é disciplina, isoladamente, mas 
chama-se área de conhecimento. Contribui, por exemplo, para o 
entendimento de todo o sistema locomotor: anatomia do sistema 
locomotor; histologia do sistema locomotor; biologia do sistema 
locomotor (...). Aí seria um momento assim, do aluno dar um 
significado àquilo que está aprendendo no microscópio: um neurônio, 
um axônio; às vezes ele está vendo como é a formação do sistema 
nervoso central periférico (...) e não sabe para o que serve àquilo. Aí 
seria um neurologista dizer como é a prática dele. (Professor Cardeal) 

 

A fala do professor revela a intencionalidade de superação da antiga 

orientação curricular, o “currículo coleção”, conforme classificação de Bernstein 



 138 

(1988), cujas estruturas fechadas favorecem a hierarquização dos conhecimentos 

com fronteiras bem demarcadas. Dentro dessa lógica, alguns conhecimentos são 

tidos como mais importantes e outros, de menor importância; uns mais difíceis e 

outros, mais fáceis. A prática de ensino e aprendizagem segue do mais simples ao 

mais complexo; do geral ao particular; do concreto ao abstrato; do teórico ao prático. 

Isso é a expressão de uma forma de pensamento linear-disciplinar.  

Dentro desses princípios segue a orientação curricular, até praticamente 

meados do século XX, coerente com uma prática pedagógica tradicional 

conservadora, no âmbito da instituição universitária. O que dizem os professores, 

acima referidos, revela a intenção de construir um novo modelo. 

Na recente produção acadêmica há críticas ao modelo hegemônico e 

propostas de organização curricular na perspectiva de integração do conhecimento, 

com a valorização da diversidade cultural e do diálogo de saberes, a exemplo dos 

estudos de Bernstein (1988), Santomé (1998), Sacristán (2000), Cunha (2004) e 

Fernandes (2004).  

No interior da própria universidade, há uma significativa produção em torno da 

problemática curricular. Isso leva a entender que em meio à formulação do novo 

projeto e processos de reforma curricular, o Curso estabelece diálogo com essa 

produção, da qual filtra as demandas e os conteúdos das reformas, dando um tom 

singular ao currículo dentro dos limites possíveis. 

Em síntese, compreendo que a reforma curricular do Curso Médico é fruto, 

não só das orientações do novo projeto, que por sua vez contempla preceitos da 

atual política de saúde e da política de educação para o ensino superior, mas das 

intenções de um grupo de professores e das influências da produção acadêmica.  

Pois, como dito em Sacristán “os currículos são a expressão do equilíbrio de 
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interesses e forças que gravitam sobre o sistema educativo num dado momento” 

(2000, p. 17). 

Na aula estudada, um dos limites apontados pelos sujeitos na realização da 

nova proposta é, por exemplo, o fato de que apenas um pequeno grupo de 

professores do Curso está envolvido na reforma.  

 

5. 1. 1. 2  A participação dos professores na reforma   

 

Dentro desse contingente de professores, quantos, de fato, se 
envolveram na construção desse currículo? Então eu fico pensando, 
do ponto de vista da legitimidade, eu acho que não chegaria a vinte 
por cento, efetivamente, envolvido. Então, você trabalhar com uma 
proposta e esse não envolvimento! Eu entendo essa não participação, 
essa dificuldade também de aproximação e tudo o mais pela própria 
prática médica, porque é uma prática fragmentada. No indivíduo é 
tratado o bicho que está no dedo mínimo do pé e não ele todo. Então 
a prática médica é uma prática fragmentada, historicamente falando. 
O indivíduo é um número; é um prontuário. Então isso reflete 
logicamente em todo o envolvimento do professor na proposta de 
construção de um currículo, numa proposta pedagógica. Lógico que 
isso vai refletir porque é a prática de vida de um indivíduo. Então essa 
é a dificuldade de trabalhar um currículo integrado, um currículo 
baseado em módulos (Professora Sabiá). 

 

 

 A professora atribui o não-envolvimento de professores na reforma curricular 

do Curso ao fato de eles terem concepções diversas da orientação do novo 

currículo. Além do mais, a fala da professora sinaliza para o fato de a concepção 

epistemológica que perpassa o currículo estar articulada ao novo paradigma da 

Medicina, voltado à promoção da saúde da pessoa humana na sua totalidade, em 

contraposição ao antigo paradigma “curativo” e “individualizado”. Para ela, isso é a 

expressão das práticas médicas que os próprios professores também desenvolvem 

noutros espaços. Essa idéia vai ajudando a entender os vínculos que se 
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estabelecem entre as práticas desenvolvidas no âmbito da formação e as práticas 

no campo do exercício profissional. 

Esse fato coincide com outros estudos, a exemplo de pesquisas realizadas no 

curso médico da Universidade Estadual de Londrina (TURINI, 2000) e da 

Universidade de Pernambuco (SAMPAIO, 2003) que também encontraram 

resistências de grande parte dos professores nos processos de reforma curricular 

desses cursos.  

 Esses achados vão ajudando a entender que esta não é uma questão 

pontual, mas tem sido recorrente em diversos cursos de medicina no País. Eles 

reafirmam a idéia de que existe mesmo, uma correlação de forças entre práticas e 

concepções diversas presentes nos processos de reformas curriculares e ajudam a 

entender os vínculos que se estabelecem entre as práticas desenvolvidas no âmbito 

da formação e as práticas no campo do exercício profissional. 

A respeito do grupo de resistência ao novo currículo, depõe uma outra 

professora: 

 

Há vontade de um grupo de professores de fazer uma coisa nova que 
é o grupo que tem participado da construção do módulo desde o 
início. Foram eles que construíram, pensaram a concepção (...) que 
nesse semestre avaliaram; que participam das reuniões de integração 
ensino-serviço (...); tem um grupo de professores que tem vontade de 
fazer diferente; eles estão comprometidos com a reforma. Na verdade, 
quem participa ativamente é um grupo muito pequeno. Um grupo 
muito pequeno de professores que colaboram (...), um grupo pequeno 
de professores que tem se envolvido na construção do módulo 
(Professora Bem-te-vi). 

 

Vale refletir acerca do diálogo entre dois professores numa reunião 

pedagógica de planejamento do módulo de ABS II, para os quais uso a seguinte 
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legenda: (Pe) é o professor engajado na reforma do curso; (Pr) é o professor 

resistente à reforma.  

 

Pe - Olha, a gente está precisando para o quarto período uma pessoa 
de Clínica Médica para discutir esse assunto! 
Pr - Ah, vocês têm que mandar um ofício para o chefe do 
departamento! 
Pe - Mas a coisa não funciona assim (...), é simplesmente um docente 
que queira participar e aderir ao novo currículo, participar 
espontaneamente. 
Pr - Não, mas o novo currículo está apenas começando! 
Pe - Não, o velho é que está acabando. 
Pr - Mas enquanto não acontecer, a coisa funciona assim. Enquanto a 
forma clássica de ensinar acontecer, as coisas também vão ser assim! 

 

O projeto pedagógico do Curso Médico nasce no conflito entre grupos 

diversos e na convivência de dois sistemas: o instituído e o que se vai instituindo. É 

visível a resistência de alguns professores do Curso com relação à nova proposta; 

também é visível o engajamento de outros; uns estão presos ao antigo modelo, 

enquanto outros querem construir um novo. Para Santos, no processo de transição 

de paradigmas, o novo convive com o antigo, por exemplo, “só é possível pensar 

para além da modernidade a partir dela (...); a modernidade fornece muitos materiais 

para a construção do novo paradigma; só não fornece o plano de arquitetura, nem a 

energia necessária para concretizar” (1999, p. 327). 

 

O currículo tem sido montado assim, na medida em que o módulo vai 
acontecer (…) aí, a gente organiza com maior detalhe. Está sendo 
passo a passo. Foi um processo enriquecedor para a gente como 
professor particularmente, para mim e, eu acho que para os alunos, 
também, principalmente porque essa turma que eu dei aula hoje, no 
quinto período eu estou dando aula desde o segundo período. Então, 
eu acho um desafio essa nova proposta pedagógica (Professora Bem-
te-vi). 

  



 142 

Ainda é inicial o processo de desenvolvimento do novo currículo e os módulos 

vão sendo elaborados mediante a participação dos professores que são convidados 

a colaborar com a construção dos mesmos, dada a identificação que possam ter 

com as temáticas. 

As observações da aula e de reuniões pedagógicas possibilitam entender que 

há um grupo de professores – a equipe docente nuclear – encarregado de persuadir 

os colegas a envolverem-se no novo projeto. Essa mesma equipe planeja e 

acompanha cada módulo à medida que se vai implantando o novo currículo a cada 

período letivo. 

Professores dos diversos departamentos do CCS e professores externos ao 

quadro de docentes do Centro são convidados a participar dos módulos. Em geral, 

são profissionais com especialização e vivência no campo de conhecimentos que 

são tratados nos referidos módulos e, por vezes, com experiência no campo da 

saúde pública. A participação de alguns é mais por “boa vontade e não por vestir a 

camisa”, como diz o professor Cardeal.  

Ainda que falte convicção o envolvimento de outros professores com o novo 

currículo amplia as possibilidades do desenvolvimento da proposta. Para Tardif e 

Lessard, “é a ação e a interação dos atores escolares, através de seus conflitos e 

intenções (...), que estruturam a organização do trabalho escolar“ (2005, p. 48), 

particularmente a aula, uma vez que a mesma é considerada como espaço nuclear 

da formação. 

 Ocorre que, mesmo que a intencionalidade mobilize o fazer engajado, dê 

direção à prática conforme valores e crenças dos sujeitos, a intenção sem as 

condições objetivas para realizar-se é fator limitante de sua realização. Como dito 

por Severino, 
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O projeto educativo não se faz só de conceitos e valores 
intencionalmente definidos (...). Nenhuma intencionalidade atua no ar 
ou pela força da vontade ou desejo (...); ganhará realidade se tiver 
mediações bem objetivas (2001, p. 150-155). 

 
 
 A resistência por parte de alguns professores, por vezes, reside no fato de 

não acreditarem, mesmo, na proposta, defenderem outros paradigmas ou até por 

apego à disciplina como sendo um espaço exclusivamente seu, conforme 

depoimento de um dos sujeitos.  

 
A gente faz a reunião de Integração Ensino e Serviço, chama o 
pessoal do serviço e você vê aparecer um ou outro professor com 
interesse de saber que integração é essa! (...) Eles não acreditam que 
vai haver integração, que vai haver integração com o ciclo vital (...) 
Eles sentem-se ameaçados, acham que as disciplinas deles vão se 
acabar. Eles dizem: “Minha disciplina é homenageada todo ano!” 
(Professor Cardeal). 

 

 Essa postura docente tem sido reforçada, em parte, pela organização 

curricular disciplinar, na qual é hábito referir-se à disciplina como sendo a disciplina 

de tal e qual professor. Como também o sistema de departamentos da Universidade 

favorece a separação de professores e de saberes. No mesmo sentido, fala um dos 

gestores do Curso: 

 
Gostaria que os professores se envolvessem com a reforma e que 
essa não ocorresse como imposição (...) mas tem sido muito difícil, é 
preciso ter paciência, é um processo (...)! (Dado de observação). 

  

Os próprios alunos ressentem-se da ausência de um trabalho coletivo, por 

parte do corpo docente, como verbaliza a aluna: 

 

Falta muito esse trabalho de equipe, deles sentarem juntos e ver o 
que já foi dado, o que já foi abordado, inclusive em outras disciplinas, 
porque às vezes, repetem muito (...). E quando convidam um 
professor de fora e aí ele vem dar aquela aula, de repente ele não 
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sabe qual é o contexto da turma, o que foi que a gente já estudou; o 
que foi que a gente viu na prática (Aluna Pintassilgo). 

 

Santomé ajuda a refletir acerca da questão quando diz: 

 

(...) a finalidade de uma proposta curricular não se encerra em si 
mesma; sua validade é dada pela medida em que puder servir ou 
não aos propósitos que se exigem da educação institucionalizada em 
uma sociedade democrática (...) Um corpo docente que pesquise e 
trabalhe em equipe é algo consubstancial a este modelo de currículo 
(1998, p. 29). 

 

Obter adesão de outros colegas é uma conquista por parte dos professores 

envolvidos na concepção e acompanhamento do novo projeto, pois os mesmos se 

ressentem da sobrecarga de trabalho: “A gente não pode dar conta de tudo, não é? 

Além do acúmulo de tarefas a gente não domina tudo” (Professora Beija-flor). Pois, 

além da sobrecarga, os professores engajados na proposta sentem outras 

dificuldades, segundo informa a professora, dado confirmado na voz do aluno: 

 

A proposta para mim, inicialmente, não estava muito clara; eu acredito 
que, para uma boa parte das pessoas, também, não estava. Eu 
precisei me debruçar para entender o modelo pedagógico; para poder, 
dentro das minhas limitações, conseguir participar da montagem 
desse módulo (Professora Beija-flor). 

 

Eu acho que eles deveriam explicar melhor, os objetivos desses 
módulos, para que os alunos não ficassem reclamando (...) (Canário 
da terra). 

 

A proposta pedagógica ainda num estágio inicial de implantação não é 

compreendida com clareza suficiente, nem pelos professores, nem pelos alunos, 

conforme eles mesmos verbalizam. Isso também dificulta a viabilização da mesma 

no interior da aula. 
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5. 1. 2 A estrutura curricular  

O currículo está estruturado em doze períodos, sendo quatro destinados ao 

estágio supervisionado (internato). A estrutura curricular, no sentido estrito de 

currículo, está organizada em eixos longitudinais e verticais, módulos e disciplinas 

eletivas, e internato. Os eixos correspondem às grandes áreas de saber a serem 

desenvolvidas ao longo do Curso, de forma integrada. Os módulos são subáreas de 

conhecimento formadas por uma cadeia de conceitos que se integram em função 

dos objetivos definidos em cada período do Curso. Os eixos longitudinais que 

perpassam todo o curso dentro da lógica da horizontalidade são: 1) eixo de 

desenvolvimento pessoal, relativo à ética e ao humanismo; 2) eixo de 

desenvolvimento profissional-social, relativo ao desenvolvimento de práticas, à 

saúde coletiva e à atenção básica. 

O eixo de desenvolvimento pessoal tem por objetivo “estimular nos alunos  o 

desenvolvimento de habilidades e atitudes e o compromisso com a defesa da vida, a 

partir de valores e convicções éticas e morais, favorecendo uma prática ética 

humana e comprometida socialmente” (UFPE, 2003), integrando as seguintes áreas 

temáticas: evolução histórica científica e ética da medicina; psicologia do 

desenvolvimento humano; saúde, cultura e sociedade; psicologia médica; bioética e 

cidadania; psicopatologia; saúde comunitária; medicina legal e deontologia médica. 

Observar o que dizem os sujeitos acerca da nova organização curricular ajuda 

a entender algumas posturas que adotam os mesmos no interior da aula. 

  

Alguns professores acham que esse eixo humanístico-ético está 
repetindo muita coisa que tem, também, nos outros (...); muito 
conteúdo humanístico e ético-político. E essas questões são muito 



 146 

difíceis de incorporar do ponto de vista teórico. Claro que você quer 
ver aí momentos teóricos, mas isso é essencialmente uma vivência. 
E como você discutir essa vivência com essa estrutura que a gente 
tem? Por exemplo, eu escutei um professor falando angustiado 
porque uma aluna que inclusive tem uma liderança muito grande; é 
uma pessoa brilhante (...). No módulo de Medicina ética e sociedade 
ela fez uma auto-avaliação sem participar do módulo. Então ela 
perdeu o módulo por faltas e estava muito sofrida com isso, 
mobilizou a coordenação, tentando administrar a situação para não 
perder o período. E nós conversamos que era uma excelente 
oportunidade para que o conteúdo do módulo fosse visto do ponto 
de vista prático, a questão da ética estava colocada (...). Porque 
eles de fato dão um valor menor a esse conteúdo, que tem a ver 
com as questões éticas e políticas. Então os alunos têm que 
priorizar em alguns momentos por conta da sobrecarga de estudo, 
então eles deixam de ir a algumas aulas desses módulos para 
estudar para outros (...). A gente estava falando que era uma 
oportunidade interessante, a avaliação dessa temática não podia ser 
feita do ponto de vista teórico. Aí se fosse discutida aquela situação 
com ela poderia estar dando uma ótima contribuição para a 
formação dela porque é uma pessoa brilhante, muito vaidosa e que 
a gente vê que é muito racional, muito racional (...), mas tem essas 
expressões práticas, uma postura que se for trabalhada no curso ela 
poderá aliar (...). Mas eu acho que são poucos os espaços para 
isso; e a valorização do professor em relacionar (...). Porque eu 
acho que não faz parte da cultura acadêmica, que é a cultura da 
racionalidade técnica (Professora Bem-te-vi). 

 

Há uma orientação de ordem formativa (ético-político-social) e 

epistemológica, presente na fala da professora e escrita no novo currículo. Ocorre 

que os professores reconhecem a falta de condições para a concretização das 

propostas em sala de aula, quer seja pela carência de formação deles mesmos, no 

sentido de criar condições para que o diálogo entre a prática e a teoria se 

estabeleça, quer seja em função da racionalidade técnica da cultura acadêmica de 

supervalorização de alguns conhecimentos em detrimento de outros. 

O eixo de desenvolvimento profissional-social, relativo ao desenvolvimento de 

práticas de saúde coletiva e de atenção básica, no qual se situam os módulos de 

“Fundamentos da Atenção Básica à Saúde I e II”, objeto de estudo nesta pesquisa, 

tem por objetivo: 
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(...) o conhecimento da realidade social e econômico-cultural da 
população; (...) tornar o médico um cidadão comprometido com as 
transformações da sociedade, privilegiando a prática médica nos 
níveis primário, secundário e terciário de atenção básica, em 
integração com o Sistema Único de Saúde na sua dimensão própria 
e complementar (UFPE, 2003). 

 

Dentro dos princípios do SUS, esse eixo integra as seguintes temáticas: 

fundamentos da prática e da assistência médica; diagnóstico de saúde da 

comunidade; epidemiologia e bioestatística; medicina preventiva; atenção à saúde 

da criança e do adolescente; atenção à saúde da mulher e da gestante; assistência 

à saúde do adulto e do idoso; e estágio supervisionado. Esses temas estão ligados 

às problemáticas do PSF, lugar em que os alunos desenvolvem atividades 

pedagógicas nos módulos de ASB I e ASB II. 

Os módulos do eixo vertical desenvolvem-se seqüencialmente em cada 

período e contemplam os seguintes conhecimentos: biologia, biotecnologia e clínica 

médica e cirúrgica aprofundando as áreas da anatomia, histologia e embriologia, 

genética, bioquímica, farmacologia, fisiologia, biofísica, patologia geral, anatomia 

patológica e as diferentes áreas da clínica e cirurgia, bem como da biotecnologia. 

Os módulos e disciplinas eletivas são oferecidos do sexto ao oitavo período e 

abordam conteúdos complementares, podendo se estender a áreas de interesse 

além da medicina, de modo a garantir uma dimensão de flexibilidade do curso, 

conforme propõem as Diretrizes Curriculares. 

O estágio supervisionado (internato), realizado nos dois últimos anos do 

curso, é distribuído em cinco áreas consideradas como básicas em medicina: clínica 

médica, cirurgia geral, pediatria e puericultura, ginecologia e obstetrícia; saúde 

coletiva, em diferentes espaços de atuação (hospitalar, ambulatorial, unidades 
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básicas de saúde). O estágio não se caracteriza como “estágio de final de curso”, 

uma vez que desde o primeiro período os alunos já entram em contato com o futuro 

campo profissional. 

Enfim, no Curso Médico da UFPE, em meio às ambigüidades e contradições 

internas e externas ao Curso, em vista de formações, concepções e práticas 

diversas, frente às novas demandas da formação e não resistindo ao diálogo com os 

demais saberes, vai se construindo o novo currículo que se revela no processo de 

reorganização da aula.  

Vistos os fragmentos que puxam o fio que tecem o ninho, vale buscar 

compreender o lugar em que o ninho se faz: a sala de aula, um lugar privilegiado de 

realização da aula, que contém muitos discursos. 

 

5.2 O lugar em que se faz o ninho: a sala de aula 

A sala de aula, uma construção cultural, é um dos espaços privilegiados de 

realização da aula, incorpora muitos significados. As dimensões da sala, o lugar em 

que está localizada, a forma como estão organizados seus objetos e como os 

sujeitos ocupam esse espaço, tudo isso é parte da aula. Esses aspectos estão 

intimamente ligados à prática pedagógica que se desenvolve nesse espaço 

educativo; pode ser, ou não, um elemento facilitador do ensino-aprendizagem, da 

docência, da realização do currículo. 

Nesse sentido, a reforma curricular tem um olhar dirigido aos espaços físicos 

da aula, uma vez que a sala de aula também informa uma determinada concepção 

de educação e de prática didático-pedagógica. Professores e alunos posicionam-se 

acerca da problemática:  
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É difícil numa turma de setenta alunos você ter uma relação, ter uma 
aula dinâmica (...). É muito difícil você fazer essa mudança com a 
mesma estrutura que você tinha, anteriormente. Tanto que nesses 
módulos, a forma que a gente teve de administrar essa questão, de 
garantir a prática e ao mesmo tempo ter um grupo menor de alunos, 
foi dividir a turma em duas, alternando, semanalmente, uma aula 
teórica e uma aula prática. Aí ficam trinta e cinco alunos na teórica e 
trinta e cinco vão para a prática. Mas não é fácil porque você não 
dispõe de recursos (...) (Professora Bem-te-vi). 
 

 
As salas são isso (...), o calor, uma acústica horrível, cadeiras 
desconfortáveis (...), aluno já vem cansado (...). O nosso curso é um 
curso integral. Você tem oito horas por dia, então fica impossível você 
ter rendimento da primeira à última aula (Aluno Curió). 
 
 
A sala é escura, a acústica é ruim, a ventilação é ruim, tudo é ruim 
nessa sala. Mas só foi no primeiro módulo (Aluno Canário-da-terra). 
 
 

 
A sala de aula do módulo ABS I, localizada no primeiro andar de um anexo ao 

CCS, é uma sala grande, tipo auditório; o piso é construído em quatro patamares, 

com pequeno desnível de um para outro, crescente para a parte de trás da sala. 

Na parte mais baixa, à frente, há uma mesa retangular e cadeiras que são 

utilizadas pelos professores e um grande quadro branco afixado na parede, mais 

utilizado para projeção de slides, lâminas e data-show do que mesmo para escrever. 

Ao longo da sala, cerca de setenta cadeiras universitárias de madeira são 

arrumadas em filas, todas de frente para o quadro. 

Mistura-se um modelo de sala republicana com uma paisagem moderna, 

marcada por tecnologias atualizadas. As janelas da sala, protegidas por grades de 

ferro, lembram a falta de segurança em que se vive atualmente. 

Sendo uma espécie de anfiteatro, a sala de aula corresponde ao modelo 

arquitetônico que atendeu ao momento de massificação da universidade, a partir de 

meados do século XX. A disposição do espaço e a organização do mobiliário 

sugerem uma prática pedagógica na qual predominam a exposição e a repetição 
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dos conhecimentos tidos como verdadeiros; o professor e o seu saber são o centro 

da aula, que passivamente é acompanhada pelos alunos; é a expressão do discurso 

pedagógico “bancário”, para usar um conceito de Freire (1983). 

 

Agora no segundo módulo (...) aquelas salas não têm nada de ruim, 
são excelentes àquelas salas, todos os equipamentos que você 
quiser, tem. Não tem o que reclamar (Aluno Canário-da-terra). 
 
 
Até que essa daí não é muito ruim, não. Agora, a gente estava no 
período anterior numa (...)! Agora está bem melhor, ar-condicionado, 
tudo. Vai passando os períodos, vai melhorando. Aqui está bonzinho! 
Isso não é problema do módulo, é um problema da Faculdade, mesmo 
(Aluna Patativa). 
 
 
 

O ambiente físico da aula muda de um período para o outro. A sala utilizada 

no módulo ABS II, apesar de ter o mesmo tipo e disposição de cadeiras da sala 

anterior, segue as dimensões e o modelo de construção comum das salas de aula 

na maioria dos cursos da universidade. 

Essa outra sala revela a influência do movimento pedagógico “escolanovista”, 

que adquiriu contornos diversos a partir da segunda metade do século XX. Essa 

tendência pedagógica valoriza o aluno como sujeito de sua aprendizagem, em 

contraposição ao modelo “tradicional” de um ensino “dado” pelo professor ao aluno.  

O modelo da sala sugere um menor número de alunos por turma; oferece 

condições para atividades em pequenos grupos; aproxima os alunos entre si e 

estes, dos professores. Permite, assim, uma relação horizontal entre professores e 

alunos e os seus saberes; possibilita nova alternativa de organização da aula. 

Por ser o novo projeto do Curso Médico centrado na aprendizagem do aluno, 

é compreensível que surjam essas outras alternativas de organização dos espaços 
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da aula, de modo a garantir maior facilidade de participação do aluno, a exemplo da 

prática orientada pela professora, numa situação de aula38 apresentada a seguir. 

 

Situação de aula 1 

Vocês sabem por que nós vamos trabalhar em roda? Há alguma coisa 
que vocês acham diferente, em relação a outras formas de trabalhar? 
O que diferencia? A estrutura, a forma como a gente trabalha torna 
um desafio maior! (Dado de observação) 

 

A professora transgride a norma comum e, com a ajuda da turma, inicia a aula 

arrumando a sala em círculo e tenta refletir com os alunos os objetivos da atividade. 

Escreve no quadro o tema da aula “Saúde e educação popular”. Os alunos 

respondem às suas indagações: “Todo mundo se olha!”; “Dá um aspecto de 

igualdade!”; “A relação é horizontal!” A professora volta a perguntar: “O que a 

temática tem a ver com a realidade de vocês”?  

A mesma professora que tenta dar um novo sentido à aula, reorganizando os 

espaços da sala, provoca a participação da turma, problematiza e contextualiza a 

temática da aula, compartilha com a turma os objetivos de suas decisões em sala de 

aula; o que faz ver que a própria sala de aula pode favorecer ou dificultar a 

realização de uma determinada proposta pedagógica e mobilizar determinados 

saberes da docência e vice-versa. 

A aula, enquanto instituição, ocupa um espaço e um lugar num tempo 

determinado. “Um lugar projetado ou não para tal uso, mas dado que está ali (...), 

um lugar por ser um espaço ocupado e utilizado (...)” (FRAGO; ESCOLANO, 1998, 

p. 62); um espaço que se faz adequado ou não em função da intenção educativa 

que se tem, da prática pedagógica que se quer adotar; um lugar que se constrói 

culturalmente, portanto, nas relações humanas. 
                                                 
38 Essa é a primeira das diversas situações de aula que apresentarei no Capítulo 6. 
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Finalmente, posso compreender que a sala da aula estudada é revista em 

função do novo currículo e, no processo de construção do mesmo, vai se forjando 

um determinado modelo de ensino-aprendizagem e vão se reconstruindo também 

novos espaços de aula.  

 

5.3 Os fios que tecem o ninho: o ensino-aprendizagem 

Dentre as múltiplas atividades que são desenvolvidas na universidade e que 

concorrem para a formação dos alunos e, também, dos professores, a aula é, 

reconhecidamente, o lugar principal de trabalho docente, aquele em que se dá o 

processo de ensino e aprendizagem necessários à formação dos sujeitos que dela 

fazem parte (TARDIF e LESSARD, 2005). 

Nos módulos de ABS I e ABS II, a turma é subdividida em duas: numa 

semana um grupo de alunos está em sala de aula e o outro grupo está distribuído 

nas unidades de saúde; na semana seguinte, as turmas revezam-se: a que estava 

na sala vai para o campo e a que estava no campo vai para a sala. A proposta 

aproxima o aluno do seu futuro campo de trabalho e requer uma participação ativa 

na construção do conhecimento; aponta para uma relação de unidade entre teoria e 

prática. 

 

Tem as práticas e as teóricas. As teóricas são assim: há uma tentativa 
de remodelar o conceito de aula expositiva mostrando dados, mas  
isso não é muito interessante. Há algumas tentativas de dinamizar as 
aulas com dinâmicas de grupo, tal (...) Mas, aí isso esbarra também 
numa defesa, numa resistência que os alunos criaram para essas 
aulas, desde os primeiros períodos quando essas aulas começaram a 
serem usadas em excesso, entendeu? (Aluno Curió). 

 

Em cada aula de um módulo trabalham dois ou três professores e cada um 

deles faz uma determinada abordagem, em torno do conteúdo. Por exemplo, no 
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tema “saúde da mulher” há um professor que aborda questões ligadas à incidência 

de câncer no colo do útero e de mama, e exames preventivos; e uma professora que 

aborda questões sobre doenças sexualmente transmissíveis. Numa aula em que o 

tema está ligado às patologias mais comuns, no campo da saúde coletiva, uma 

professora trabalha com endemias: hanseníase, tuberculose, dengue e filariose; e, 

um professor trabalha com o conteúdo de patologias como, diabete e hipertensão. 

A aula observada segue sempre uma mesma estrutura, mesmo que se trate 

de professores diversos (do próprio Curso ou convidado), que trabalham com 

temáticas específicas, em momentos distintos. No início da aula há tentativas, por 

parte do professor, de problematizar o conhecimento, provocando a turma a 

participar (uns conseguem maior participação da turma e outros, menor); num 

segundo momento, há sempre a exposição dialogada de cada professor, 

separadamente, os quais utilizam como recursos, projeção de slides, lâminas e data-

show (uns conseguem estabelecer o diálogo e outros, quase não conseguem); na 

última parte da aula, há sempre um momento de atividade avaliativa. Alguns 

professores orientam estudos de caso, acerca do assunto, para discussão em 

pequenos grupos e posterior apresentação em plenária; outros professores fazem 

questionamentos dirigidos ao grande grupo, sobre o assunto tratado. 

Nessa estrutura de aula vejo uma intencionalidade docente que se aproxima 

do que diz Vasconcellos acerca do processo dialético de construção do 

conhecimento. Para o autor, sob essa orientação, a aula envolve: 1) mobilização do 

conhecimento, de modo que “o objeto de conhecimento que o professor propõe 

torne-se objeto de conhecimento para o aluno”; 2) construção do conhecimento, 

propriamente dito. Esse momento requer “uma ação interativa e não por 

revezamento (...); uma interação constante entre professor, aluno, objeto e 
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realidade”. O autor chama a atenção para o fato de que na aula meramente 

expositiva “há separação entre os momentos do aluno e do professor, ocorrendo 

apenas justaposição” (p. 85-86) e não uma produção de conhecimento; 3) 

elaboração e expressão da síntese do conhecimento, em que “o educando, tendo 

percorrido as etapas anteriores de aproximação e análise do objeto, deve ter a 

oportunidade de sistematizar o conhecimento que vem adquirindo e expressá-lo 

concretamente” (p. 118).  

A partir do novo projeto, alunos e professores percebem que a aula do Curso 

Médico começa a se diferenciar do modelo que ela mesma seguiu por muito tempo. 

 

(...) Não é uma aula típica (...); não é uma aula típica da universidade 
(...), tanto é que numa perspectiva inovadora é uma aula que uma 
parte dos alunos tem aula prática e outra parte dos alunos tem aula 
teórica. A aula não é assim como se diz (...) a aula normal do curso 
tradicional; ela procura aproximar a lógica da prática pedagógica que 
a gente tenta implantar (...) (Professor Cardeal).   

 

A fala do professor anuncia uma nova prática pedagógica no contexto da 

reforma curricular, ao mesmo tempo em que esboça uma crítica ao modelo de aula 

que foi predominante até basicamente meados do século XX. O modelo tradicional 

conservador traz a concepção de ensinar como sinônimo de depositar 

conhecimentos no aluno, e aprender como uma prática na qual o aluno fixa na 

memória o conhecimento e o devolve ao professor na avaliação; prevalece o 

paradigma do ensino. Esse formato de aula leva a uma relação autoritária entre o 

professor que dá aula e o aluno que recebe passivamente o saber vindo de fora 

como um dogma. 

Os estudos de Anastasiou e Alves (2003), Cunha (1998; 2000), Masetto 

(2005), dentre outros, têm revelado que, na educação superior, ainda prevalece o 

paradigma do ensino em que o professor é o centro do processo: 
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(...) é ele quem transmite; quem comunica; quem orienta; quem 
instrui; quem mostra; quem dá a última palavra; quem avalia; quem 
dá a nota (...); entra na aula para transmitir aos alunos informações e 
experiências consolidadas por ele por meio de seus estudos e 
atividades profissionais, esperando que o aluno, que é o aprendiz, as 
retenha, absorva e reproduza por ocasião dos exames e das provas 
avaliativas (MASETTO, 2005, p. 80-81). 
 
 

Em meio à reforma curricular, a aula do Curso Médico começa a se 

diferenciar desse modelo ainda hegemônico na universidade. A nova proposta tem a 

aprendizagem do aluno como centro do processo, valoriza a sua participação ativa 

na produção do seu próprio conhecimento, segue o paradigma da aprendizagem. 

Essa orientação didático-pedagógica faz lembrar os princípios da “educação 

libertadora” propostos por Freire (1983), em contraposição à “educação bancária”, 

na qual o aluno é sujeito do processo de aprendizagem, a relação entre professor e 

aluno se dá de forma horizontal em sala de aula e favorece o diálogo de saberes. 

Ocorre que, no que se refere à concretização do projeto, por vezes, a fala do aluno 

depõe em contrário: 

 

Então os alunos também vêm com a cultura do colégio de aula 
expositiva e, quando vêem essas aulas dinâmicas usadas em 
excesso, aí criaram essa resistência. Aqui algumas vezes quando 
foram fazer dinâmicas, essa barreira também impediu. Então você 
tem esses dois entraves: as aulas expositivas, por causa da cultura 
do professor e a resistência à dinâmica, pela cultura do aluno, não é? 
(Aluno Curió). 

 

A metodologia da aula proposta no novo projeto encontra entraves na sua 

realização a partir de uma cultura instalada, pois, a despeito das intenções, ainda 

prevalece um modelo de aula expositiva não crítica. A cultura institucional e a cultura 

docente de valorização da reprodução rígida do conhecimento, a história da 
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formação do aluno, marcadamente propedêutica, tudo isso são elementos restritivos 

à construção de uma aula compatível com o novo currículo. 

 

Uma didática nova implica uma maior participação dos alunos, só que 
às vezes quando o professor não é bom ele tenta uma participação 
excessiva do aluno, aí fica aquela aula maçante, ele não aplica 
nenhuma dinâmica para agilizar um pouco, aí fica uma aula muito 
devagar, quebrada, aí fica uma aula meio chata. Fica assim até por 
excesso de participação do aluno. Aquelas teorias em que o aluno tem 
que participar de tudo é meio exagerado. Eu acho que tem de ter um 
meio termo onde o professor participa e deixa o aluno participar; onde 
o professor sempre esteja por cima, um pouco dominando para não 
deixar a aula parar. Tanto torna cansativa quando o professor fala 
demais e não deixa o aluno falar, mas também quando o aluno fala 
demais e não está por dentro do assunto. Aí fica aquela aula meio 
“besteirol” que o aluno não fala coisa interessante e cada um quer 
participar exageradamente (Aluno Canário-da-terra). 

 

Quando a prática docente tenta romper com o formato conservador 

tradicional, criando situações favoráveis à participação do aluno, por vezes cai no 

extremo de confundir participação da turma com o deixar à vontade. O processo é 

prejudicado nos momentos em que a intervenção do aluno se sobrepõe à do 

professor e vice-versa, assim como pela falta de objetividade dos alunos e 

minimização do papel do professor. Essa relação diminui o espaço para que o 

diálogo, de fato, aconteça. 

 

A gente reclama tanto esse negócio de aula com apresentação lá na 
frente (...), na realidade o que a gente quer é isso, a gente quer a aula 
que chegue lá o professor, explique o assunto, mas que não fique que 
nem uma metralhadora. Que tenha uma participação, que de repente 
pare para ter uma atividade e tudo. Por exemplo, como é que todo 
mundo diz com aquele negócio do idoso? “Eta, que embromada de 
fingir que é um idoso e o outro é o acompanhante!”. Mas, pelo menosa 
àquilo ali distrai um pouco, dá uma relaxada na aula; para não ficar 
àquelas quatro horas só assunto teórico (Aluna Patativa). 

 
A dinâmica da aula, em certas ocasiões, não consegue envolver a turma 

como um todo, haja vista a relação de conflito entre o antigo modelo e as novas 
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práticas. Para alguns, as dinâmicas participativas atendem à necessidade de 

quebrar a monotonia da aula expositiva, tendo em vista que o aluno permanece em 

aula por muito tempo. Muitos não alcançam, ainda, os propósitos reais da 

participação no processo de ensino-aprendizagem; há o desconhecimento dos 

objetivos das atividades propostas pelos professores. O fato é que, a despeito disso, 

a fala dos sujeitos revela a intenção no sentido da realização de aulas dinâmicas, 

nas quais está se tentando envolver professores e alunos. 

A seguir, faço uma descrição interpretativa mais extensa e detalhada de uma 

situação de aula, que pode ilustrar como se dão as relações entre alunos e  

professora, no processo de ensino-aprendizagem de uma das temáticas 

desenvolvidas no módulo de ABS I. 

 

Situação de aula 2 

Estão presentes em sala de aula três professoras, a Beija-flor, uma outra 

professora (ambas do mesmo Departamento), e uma convidada, que tem 

experiência em saúde pública e é especialista em aleitamento infantil(S). A presença 

da especialista é a expressão do conflito que há na aula, entre a generalização e a 

especialização, conforme é discutido no sub-tópico  6.3.2 deste texto. 

A temática da aula escrita no quadro é: Atenção à saúde da criança: nutrição 

e desenvolvimento. A aula é dividida em três partes e que cada professora se 

responsabiliza por trabalhar uma delas. 

A aula inicia com a professora Beija-flor, que diz: “Então, a gente vai 

apresentar o assunto”! Ela pergunta: “Quem leu”? Apenas uma aluna levanta a mão. 

A professora olhando para a turma diz: “Vamos nos organizar para a próxima vez, 

senão essa dinâmica não funciona e vocês é que saem perdendo”.  Um aluno 

justifica, dizendo que tem uma prova para fazer e a professora lembra que a semana 
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de prova será a próxima, mas ele fala alguma coisa sobre um trabalho que eles têm 

de realizar, num outro módulo. 

A professora demonstra compreender a dificuldade que os alunos têm para 

realizar leituras prévias, mas reafirma a necessidade de que a tarefa seja cumprida. 

Essa postura docente revela a intenção da professora, que coincide com a 

orientação didático-pedagógica do “novo” projeto, no sentido de favorecer a 

participação do aluno no processo de construção do conhecimento.  

 A professora utiliza o projetor de slides para “apresentar o assunto”, como ela 

mesma diz no início da aula. Questiona: “Como saber se a criança está tendo 

desenvolvimento normal”? Um aluno fala algo que não compreendi. A professora 

continua perguntando (como se não estivesse plenamente satisfeita com a 

resposta): “Alguém mais”? A turma fica em silêncio, a professora vai projetando as 

lâminas e dando explicações acerca de “parâmetros antropométricos” que são 

usados para avaliação do desenvolvimento da criança (peso, altura...).  

A professora continua falando algo sobre “percentil” e pergunta: “O que é 

percentil, alguém já ouviu falar”?  Os alunos não responderam e ela esclarece que 

se trata de uma medida que verifica o desenvolvimento de uma criança em relação a 

outras (mais ou menos isso).  

A professora faz tentativas de movimentar a turma, provocar a reflexão, ouvir 

o que já sabem os alunos acerca do objeto de conhecimento. Fica clara a intenção 

docente de problematizar o conhecimento, envolvendo a turma no processo. Mas 

nesse momento, ela consegue uma participação muito pequena da turma.  

Então, a professora projeta uma lâmina contendo um gráfico, relacionado à 

curva de crescimento da criança. Pergunta: “Vocês tiveram oportunidade de ver isso 



 159 

na prática”?  Um aluno balança positivamente, a cabeça; outra aluna diz que viu algo 

(fala vagamente); os outros permanecem silenciosos.  

A problematização e a participação desejada parecem não acontecer a 

contento, as atividades em campo não ajudam a compreender o conhecimento 

sistematizado e apresentado pela professora em aula (e vice-versa), há dificuldades 

em se estabelecer o diálogo entre teoria-prática. 

A professora continua mostrando outros gráficos, mais rapidamente, dizendo 

que alguns assuntos eles irão aprofundar no quarto período. Diz rindo: “Não vão 

dizer que já viram...!”  

De fato, nas entrevistas, os alunos dizem que os assuntos se repetem muito. 

E nesse momento, a professora poderia estar perdendo a oportunidade de explicar 

para a turma a necessidade de se abordar um mesmo tema, a partir de várias 

perspectivas e níveis de aprofundamento, numa perspectiva interdisciplinar. 

Falando algo sobre padrões de desenvolvimento da criança, a professora 

pergunta: “Quem já viu o cartão?” Ela se refere ao cartão de acompanhamento do 

desenvolvimento da criança, que é utilizado nas unidades de saúde. Diz: “Está na 

mão de vocês!” Alguns alunos pegam um cartão entre os que estão na mesa da 

professora e ficam observando. A professora, ainda questiona: “Vocês já viram 

algum médico perguntar: já sustenta a cabeça?” (referindo-se ao médico 

examinando uma criança). Seguidamente, ela cita outras possíveis perguntas feitas 

pelo médico com relação ao desenvolvimento infantil. E chama a atenção: “Até para 

nossos filhos e sobrinhos isso é importante!” 

A professora faz tentativas de dar sentido ao conhecimento e motivar a turma 

para o estudo do assunto. Os alunos ficam apenas observando a professora falar. E 

ela continua, tentando provocar a turma, aproximar o conhecimento sistematizado 



 160 

que traz para discussão em sala de aula, da prática médica, que possivelmente é 

desenvolvida no campo. 

A professora continua explicando e exemplificando, mostrando através das 

lâminas do projetor, modelos de fichas utilizadas para o “comportamento da criança 

em relação à idade, conduta pessoal social, conduta motora”. Tudo relacionando à 

nutrição e desenvolvimento da criança. E conclui a sua participação nesse primeiro 

momento da aula questionando: “Alguém tem alguma pergunta?” E vai dizendo: 

“Agora, a professora (S) vai falar para vocês sobre o aleitamento infantil”. Conclui 

dizendo: “Agente não estava querendo aula expositiva, mas vocês não estão lendo!” 

 Esse quadro confirma o que dizem alguns professores, em entrevista, acerca 

da dificuldade que eles têm em conseguir maior participação da turma; reafirma 

também o que dizem esses mesmos professores e os alunos, a respeito das 

dificuldades de integração entre a sala de aula e as atividades no campo. Lembro 

que eles dizem que nem sempre há oportunidade de observar no campo os 

aspectos estudados na aula, assim como, nem sempre há oportunidade de discutir 

na aula, o que é observado no campo. 

A observação dessa aula também permite questionar: O que leva alunos tão 

estudiosos (conforme discussão do sub-tópico 6.2.1) a não fazerem as leituras dos 

textos, previamente, a partir dos encaminhamentos da professora? Seria o nível de 

importância que eles dispensam às temáticas ligadas à saúde coletiva, conforme 

revelado nas entrevistas, e discutido no sub-tópico 6.3.1? Tem a ver com a pressão 

provocada por avaliações pontuais, exigindo uma dedicação maior dos alunos? 

Afinal, vistos como alunos “diferenciados”, eles querem tirar sempre boas notas! Na 

aula (como visto no sub-tópico 6.2.1), convivem concepções diversas de avaliação: 

uma concepção identificada com os processos seletivos, que são próprios dos 
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concursos e outra, que se identifica com propostas de uma avaliação formativa, 

conforme a produção acadêmica crítica mais recente, a exemplo dos estudos de 

Silva, Hoffman e Esteban (2003). 

Os professores levantam a hipótese de que as práticas de preparação e  

seleção para o vestibular têm influência nas posturas dos alunos, em relação ao 

processo de ensino-aprendizagem na aula da graduação. Diz um professor: 

 
Por conta da disputa do vestibular, dos cursinhos, o condicionamento 
que eles tiveram para passar no vestibular (...) eles vêm 
condicionados num tipo de aprendizagem assim (...). Eles têm uma 
facilidade muito grande, eles estudam próximo à prova e conseguem 
assimilar. O aluno de medicina estuda muito, tem o poder de memória 
muito grande, e tem um poder de deletar, também, a memória 
(Professor Cardeal). 
 
 

As práticas adotadas no vestibular têm repercussão na aula do Curso Médico. 

Os mecanismos utilizados na preparação para esse concurso ainda estão presentes 

na concepção de avaliação dos alunos e de alguns professores, refletindo-se nos 

processos de ensino-aprendizagem na aula da graduação, conforme o depoimento 

do professor. 

A preparação para esse concurso segue predominantemente, uma proposta 

pedagógica técnico-instrucional baseada numa concepção epistemológica 

cartesiana-linear, em que a ênfase recai nos recursos da memória, da cópia, da 

repetição. Esses são aspectos limitantes à aprendizagem como forma de apreensão 

do conhecimento, conforme estudos de Freire (1983, 1985, 1996), Anastasiou 

(2001), Anastasiou e Alves (2003), segundo os quais aluno e professor são 

parceiros na construção da aula, sujeitos ativos do processo de ensinagem, para 

usar um termo de Anastasiou. 



 162 

 De fato, o processo de ensino-aprendizagem na aula estudada vai se 

construindo na relação entre uma cultura diático-pedagógica tradicional, ainda 

hegemônica na instituição universitária e a orientação pedagógica prescrita no novo 

currículo, de valorização do aluno como sujeito ativo de sua aprendizagem. O 

prescrito vai tomando contornos diversos, vai sendo ressignificado na mediação de 

saberes e práticas dos professores, dos alunos e da própria instituição. 

 

5.4 A parte que puxa o fio que tece o ninho: a docência 

A produção acadêmica tem se voltado para o debate acerca da docência 

como o campo específico de trabalho do professor. A construção dos saberes 

docentes (TARDIF, 2002; TARDIF; LESSARD, 2005), a formação na prática 

(NÓVOA, 1995), a reflexão na e sobre a ação como princípio da formação (SCHÖN, 

1992; ZEICHNER, 1993;) têm se constituído como objetos de estudo e referenciado 

pesquisas, nas últimas décadas, a exemplo dos estudos de Pimenta (1999), 

Guimarães (2004), dentre outros. 

O interesse pela temática encontra justificativa na argumentação de Tardif e 

Lessard de que “o essencial da tarefa docente gira em torno do trabalho em classe e 

com os alunos e todas as outras atividades e elementos que compõem a tarefa são 

periféricos em relação a esse nó central do trabalho interativo” (2005, p. 141). Num 

momento de reflexão, diz a professora: 

 

(...) Alguns pensam que o professor do curso médico não precisa ser 
professor na essência. Se ele, por exemplo, domina bem uma técnica 
(...). Eu vou dar o exemplo da cirurgia: este é considerado um notório 
saber para o professor. Isso é um diferencial que eu coloco, não no 
sentido positivo da palavra (...) porque toda aquela parte de 
valorização do professor em sala de aula não existe. O ser professor, 
isso não tem o valor merecido (Professora Sabiá).  
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 A voz da professora apresenta sinais de valorização da formação docente na 

universidade, a qual foi por muito tempo descuidada, uma vez que, para ser 

professor universitário, diferente do que é exigido nos demais níveis de ensino, até 

os últimos anos, prevaleceu a comprovação do “notório saber”. Ocorre que para os 

professores engajados nas novas propostas, esse saber não é suficiente na 

formação docente.  

 
A gente tem muita sede; muita sede realmente, de ter os fundamentos 
teóricos mais aprofundados. Porque a gente trabalha nisso, não é? A 
gente é trabalhador da educação e da saúde. Nós somos basicamente 
médicos e exercemos a função de professor. Nós não temos essa 
formação de professor. E tivemos até no mestrado, mas não foi 
suficiente. Agora, no novo currículo, nossos mestrandos dão aula; é 
um outro processo, mais participativo. Na época que eu fiz o mestrado 
era dissociado da realidade. Então a gente não era preparada para 
isso. Agora, é bom aproveitar o momento porque até em nível 
ministerial eles estão trabalhando juntos; a educação está trabalhando 
bem mais próxima da saúde. Então eu acho que é o momento; está 
tudo posto aí para a gente ir atrás (...) (Professora Beija-flor). 

 

A professora faz uma reflexão sobre sua própria prática e sobre a formação 

do médico que também é professor universitário. Reconhece os limites da prática 

pedagógica quando o professor carece de formação específica para exercer a 

função docente; sinaliza para o papel importante que tem o próprio professor no 

movimento de construção de sua formação pedagógica.  

 

(...) Eu não tenho o preparo para puxar mais (...). A gente tentou 
montar uma proposta prática na construção do conhecimento (...). A 
gente deu a instrumentalização para eles irem em busca desse 
conhecimento. Só que a gente viu que na prática isso não funcionou 
muito. Quando eles vão para a prática parece que o que eles têm 
dentro deles não consegue ainda abrir; ou não têm amadurecimento, 
eu não sei o que é. Eles não conseguem abrir (Professora Beija-flor). 
 
  
 (...) A gente, eu acho que tem dificuldade de aproximação, e tal (...) 
de ouvir e tal (...) De chegar mais próximo do aluno (...) (Professor 
Cardeal). 
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As falas dos professores revelam suas dificuldades como mediadores no 

processo de construção do conhecimento na aula. Vivenciando processos de 

reflexão de suas práticas reconhecem que não lhes compete impor ou depositar o 

conhecimento no aluno, pois já sabem que não é dessa maneira que contribuirão 

para que a aprendizagem realmente aconteça. Essa postura docente segue 

concepções já formuladas por Freire, quando ele diz: 

 

Dizer a palavra não é privilégio de alguns homens, mas direito de 
todos os homens. Precisamente por isto, ninguém pode dizer a 
palavra verdadeira sozinho, ou dizê-la para os outros, num ato de 
prescrição, com o qual rouba a palavra aos demais (1974, p. 92). 

 

Vasconcellos ajuda a pensar que também não é deixando o aluno sozinho 

“que o conhecimento brotará de forma espontânea. Quem constrói é o sujeito, mas a 

partir da relação social, mediada pela realidade” (2002, p. 105).  

 Os professores reconhecem, que as dificuldades que enfrentam na prática 

docente em sala de aula deve-se, em parte, a precariedade da formação pedagógica 

do professor universitário. 

 
 

Eu sou uma pessoa que tem experiência no serviço público. Eu não 
tenho, assim, experiência como professora universitária, mas eu gosto 
muito do ensino, da pesquisa. É uma coisa que me atrai muito; é por 
isso que eu vim para cá! (Professora Bem-te-vi). 
 
 
O curso médico tem algumas especificidades (...). Por acaso eu tenho 
especialização na área de ensino e educação. Estou dizendo que é 
por acaso porque o curso médico tem 350 professores (...). Foi feito 
um levantamento e só tinha um professor com especialização na área 
de ensino (Professora Sabiá). 

 

Os discursos acima revelam a postura reflexiva dos professores engajados na 

reforma curricular do Curso Médico em torno da própria prática. Lembro que esses 
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mesmos professores fazem parte do que eles mesmos denominam de “equipe 

docente nuclear”; participam efetivamente na construção do “eixo de 

desenvolvimento profissional-social”, relativo ao desenvolvimento de práticas, à 

saúde coletiva e à atenção básica, nas quais se situam os módulos ABS I e ABS II. 

Essa equipe tenta, conjuntamente, dar um novo sentido à aula, buscando 

alternativas didáticas que permitam maior participação dos alunos. 

 Esses achados também se identificam com resultados de outras pesquisas, a 

exemplo das conduzidas por Rodriguez (2003), no Paraná e Silva (2003) em São 

Paulo, que também encontraram professores que vivenciam processos de reflexão 

de suas práticas pedagógicas como professores que também exercem a profissão 

médica.  

O processo de reflexão em que se envolvem os professores, em meio às 

tentativas de recondução da aula, remete aos estudos de Schön (1992), Zeichner 

(1993), Tardif e Lessard (2005), quando eles apontam a reflexão na e sobre a 

prática pedagógica como aspectos mobilizadores no processo de reconstrução da 

prática e profissionalização docente. 

Os mesmos teóricos chamam atenção para o fato de que a reflexão do 

professor no interior da prática não é o bastante para modificá-la em seus 

fundamentos, isso não ocorre sem um esforço de elaboração teórica que possa dar 

suporte à reconceptualização dessa mesma prática. Zabala diz: 

 

O objetivo não pode ser a busca da “fórmula magistral”, mas a 
melhora da prática. Mas isso não será possível sem o conhecimento 
e uso de alguns marcos teóricos que nos permitam levar a cabo uma 
verdadeira reflexão sobre esta prática, que faça com que a 
intervenção pedagógica seja coerente com nossas intenções e nosso 
saber profissional (1998, p. 51). 
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 Os alunos reconhecem a intenção e os esforços dos professores no sentido 

de reconstrução da prática docente, conforme depõem: 

 

Nesse módulo todos tentaram, pelo menos aplicar uma didática nova. 
Todos tentaram sempre fazer grupos; fazer àquela formação de rodas, 
onde todo mundo fica no mesmo nível. Pelo menos nesse módulo 
todos tiveram essa boa vontade (Aluno Canário-da-terra). 
 
 
A proposta da aula foi muito boa porque eles tiveram todo um trabalho 
para elaborar; para tentar fazer uma aula diferente; uma proposta 
diferente; integrar a teórica com a prática. Mas na verdade não está 
funcionando muito bem. Ainda não sei se por um despreparo, tanto 
dos alunos quanto dos professores, por eles não terem uma 
capacitação devida (...) (Aluna Pintassilgo). 

 

Os alunos entendem que as novas propostas curriculares exigem novas 

práticas no âmbito da sala de aula; e que essas práticas demandam novas posturas 

da parte do aluno e do professor. Conforme Therrien e Souza, é necessário procurar 

compreender as concepções que estão na base das decisões tomadas pelo 

professor na sala de aula: “explorar o universo epistemológico que fundamenta o 

agir pedagógico” (2000, p. 112). Professores engajados no processo de concepção 

e acompanhamento da nova proposta dão os seguintes depoimentos: 

 

O docente do Hospital das Clínicas, não só do hospital, mas de 
maneira geral, não sai, não quer sair da sua rotina, não quer se 
deslocar das aulas antigas, medíocres, arcaicas, da forma muito 
conveniente de pegar, usar os slides, o data-show, as transparências 
(...), descarregar a aula. Tem professor que a gente encontra às sete 
e meia da manhã, já saindo do estacionamento. Ele já fez ambulatório 
e já deu aula e depois é que vai cuidar da sua vida. Evidentemente 
que tem uma série de fatores do trabalho do médico que concorrem 
para que ele faça isso. O maior desgaste da profissão do médico é o 
multi-emprego e as péssimas condições de trabalho, no serviço 
público (Professor Cardeal). 
 
 
A cultura da universidade é individualista. Cada professor vem, dá sua 
aula e vai embora. A concepção desse curso, agora, é completamente 
diferente porque integra áreas de conhecimento. Então, 
necessariamente teria de haver um trabalho interdisciplinar e um 
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diálogo entre os professores. Mas isso demanda muito tempo e 
investimento na sala de aula, na construção do processo (Professora 
Bem-te-vi). 

 

 Segundo Therrien e Souza (2000), os encaminhamentos, as intervenções 

que faz o professor, suas escolhas e decisões em sala de aula em si mesmas pouco 

revelam do que realmente constitui a atividade docente. Há uma cultura docente na 

base do saber que fundamenta essas escolhas que os professores fazem no 

cotidiano da aula. As pesquisas já demonstraram que os professores em sala de 

aula não recorrem efetivamente às prescrições didático-metodológicas de natureza 

instrumental, mas mobilizam, na interação com os alunos, os muitos saberes que 

fazem parte dessa cultura docente. 

A competência docente não se faz pela aquisição de normas e prescrições 

dadas de uma didática idealizada, mas para Tardif, por exemplo, o saber docente é 

“um saber plural e heterogêneo”. É um saber formado de outros, adquiridos na 

formação profissional que, junto aos saberes institucionais e curriculares, são 

(re)traduzidos na experiência, no processo de ação-reflexão da prática pedagógica. 

É um processo de construção permanente que vai se consolidando na medida em 

que o professor consegue, de modo articulado, mobilizar os diversos saberes 

necessários à solução de problemas em situações específicas de aula. 

 

Entrar numa sala e dar uma aula é mais que simplesmente penetrar 
num espaço neutro, é ser absorvido pelas estruturas práticas do 
trabalho escolar marcando a vida, a experiência e a identidade das 
gerações de professores; é fazer e refazer pessoalmente essa 
experiência; apropriar-se dela, prová-la e suportá-la, dando-lhe 
sentido para si e para os alunos (TARDIF e LESSARD, 2005, p. 277). 
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Por um lado, os alunos percebem a dificuldade que têm alguns professores 

no desenvolvimento de suas práticas e, por outro, reconhecem as resistências que 

eles mesmos fazem a essas práticas: 

 

Muitos professores, infelizmente não conseguem passar; não 
conseguem reunir o conhecimento deles com o dos alunos. Uns 
possuem o conhecimento e querem somente “cuspir” no aluno e isso 
a gente sabe que é uma maneira que não dá mais certo, hoje; 
enquanto outros tentam só resgatar dos alunos e isso também, se 
você não tiver uma orientação maior, não dá certo (...). Só que a 
nossa cultura desde o início do colégio até agora é de aula teórica. 
Então não adianta você tentar quebrar bruscamente isso; você vai ter 
uma resistência muito grande. Tem que ser uma coisa conquistada 
passo a passo e não instantaneamente (Aluno Curió).  
 
 
O que se vê é muita boa vontade dos professores desses módulos em 
querer sempre melhorar. Isso você não tem como negar. Muita gente 
não vê isso, fica complicado porque aluno só quer tudo pronto, quer 
tudo perfeito, só faz reclamar, muito crítico (...) Não deixam dar tempo 
ao tempo. É porque esse módulo não é formado por um só professor, 
mas por vários professores (...) Cada um tem sua característica de ser 
mais explicativo ou menos. Aí algumas aulas fluem mais por causa do 
professor mesmo; quando o professor é melhor em termos de 
explicação, o aluno também gosta (Aluno Canário-da–terra). 
 
 
 

Os depoimentos dos alunos levam à seguinte reflexão: os alunos reconhecem 

a intenção, por parte dos professores, de qualificar a sua prática. Ocorre que a boa-

vontade e o esforço do professor são importantes no processo de recomposição da 

prática pedagógica, mas isso pode não ser o bastante no processo de construção da 

competência docente, pois, como diz em Tardif e Lessard, 

 

A docência é um setor de trabalho especializado (...); a atividade 
docente no contexto escolar não tem nada de simples e natural, mas 
é uma construção social que comporta múltiplas facetas e cuja 
descrição metódica implica necessariamente em escolhas 
epistemológicas (2005, p. 42-43). 
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Para o aluno a aula flui melhor quando o diálogo se estabelece em sala de 

aula, constituindo-se num processo de parceria, mesmo se sabendo que cabe ao 

professor a orientação do processo. 

Como diz Vasconcellos a tarefa fundamental do professor é definir o seu 

papel, “saber para que ele deve existir (ou não). Se não tem convicção disso, como 

pode educar?” (2002, p.75).  

A fala do aluno ainda sinaliza para uma outra questão relevante: a espera 

como uma atitude fundamental no processo de formação. Segundo Mariotti, a 

incapacidade de respeitar a arte de esperar “é um dos fatores que mais contribui 

para o estreitamento e o obscurecimento do nosso horizonte mental” (2000, p. 239). 

Ao citar a espera como uma arte, o autor não está fazendo a apologia da 

passividade, mas da paciência e da tolerância, nos termos de Freire (1996), como 

condições no processo da formação humana. 

Na aula estudada, a formação docente vai se construindo no processo de 

desenvolvimento da nova proposta curricular. Os sujeitos da aula começam a 

perceber que o momento exige novos saberes, novas posturas da parte docente e 

dos alunos, também. Ao mesmo tempo em que a aula vai se reconstituindo sob 

novas bases e viabilizando o novo projeto em vista de um processo de formação 

docente em processo já em movimente crescente há anos. 

Pois como mobilizar saberes necessários à materialização do novo currículo 

sem desenvolver competências de modo a explorar o universo epistemológico que 

fundamenta o agir pedagógico? Como mobilizar saberes que dêem significado à 

prática pedagógica sem superar limites? Estaria emergindo uma nova cultura 

docente, no contexto do Curso Médico, no diálogo entre a cultura dos professores, a 

cultura dos alunos e os novos paradigmas? Essas são questões que emergem do 
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estudo e ficam como objeto de reflexão para nós, professores que fazemos esta 

Instituição. 

Por fim, esse primeiro momento de descrição interpretativa da aula permite 

compreender que ela se constitui e se institui em meio às complexas relações entre 

práticas que se nutrem mutuamente (o currículo, a sala de aula, o ensino-

aprendizagem e a docência) e práticas externas que exercem influências nas 

práticas internas; o que confere uma marca singular à aula universitária, no contexto 

do Curso Médico. 

 De fato, num contexto de correlação de forças, a aula estudada evidencia um 

processo de ruptura com antigas formas e construção de um novo. Isso se expressa 

nas tentativas de viabilização de um currículo integrado, interdisciplinar; numa 

prática pedagógica que tem a aprendizagem do aluno como centro do processo, 

cuja metodologia busca unidade teoria-prática; num ambiente físico que se refaz em 

função da nova orientação metodológica; numa prática docente na qual professores 

repensam e reorganizam o seu trabalho.  
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CAPÍTULO 6 REFAZENDO O NINHO: APREENDENDO UNIDADES DE 

SENTIDOS E DESVELANDO A AULA 

 

O sentido pleno é aquele que nunca encontramos e ao qual, no 
entanto, nunca podemos renunciar. O senso do sentido que 
falta, do mais sentido que ainda há é o que dinamiza toda a 
nossa procura e relativiza todas as nossas descobertas 
(REZENDE, 1990, p. 28). 
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No Capítulo 5, abordei a aula a partir das práticas aninhadas compartilhadas, 

elegendo como categorias de análise as práticas pedagógicas que se nutrem 

mutuamente no espaço interno da aula; dispensei particular atenção à interpretação 

dos discursos dos sujeitos na aula (em situações de aula) e sobre a aula e, ao 

projeto político-pedagógico do Curso. Fiz uma primeira sistematização de como se 

constitui a aula universitária, no contexto do Curso Médico, a partir da análise e 

interpretação dos dados. 

Neste capítulo, dou prosseguimento ao estudo focalizando as falas dos 

sujeitos e continuo fazendo “recortes” de situações vivenciadas na aula. Segundo 

Carspecken (1996) o processo de análise e interpretação dos dados de uma 

pesquisa vai-se dando em camadas. 

Como elemento novo de análise, aponto algumas características do aluno de 

medicina que dão uma marca singular à aula estudada. A centralidade na 

aprendizagem do aluno, inscrita no projeto político pedagógico do Curso, torna 

pertinente compreender as influências que têm essas características no processo de 

desenvolvimento da aula. 

Aqui, procuro aprofundar a compreensão do objeto fazendo uma reflexão em 

torno de novos sentidos que emergem do empírico. Vislumbro tensas relações que 

se estabelecem no processo de constituição da aula: teoria e prática; competência e 

competição; individual e coletivo; geral e específico. Isso permite ir desvelando a 
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aula, encontrando respostas ao problema da pesquisa e suscitando novos 

questionamentos. 

Vale reafirmar o propósito de apreender o objeto de estudo sob o rigor da 

abordagem da fenomenologia lembrando que, 

 
(...) as ciências humanas e sociais que estudam fenômenos 
essencialmente abertos, inacabados e em construção, em virtude de 
sua natureza, não têm como ser exatas. O que as caracteriza não é, 
pois, a exatidão, mas o rigor, a descrição mais fiel possível do real 
(...) (BICUDO e CAPPELLETTI, 1999, p. 55-56). 

 

O capítulo aborda os seguintes tópicos: (6.1) Nem tanto à terra, nem tanto ao 

mar: teoria-prática, uma tensão que persiste; (6.2) Mais vale um pássaro na mão do 

que dois voando: competência, competição, competitividade? (6.3) Uma andorinha 

só não faz verão: do individual ao coletivo, do geral ao específico. 

 

6. 1 Nem tanto à terra, nem tanto ao mar: teoria-prática, uma tensão que 

persiste 

 

A reflexão sobre a prática não se limitaria a uma teorização para 
explicar ou compreender a prática, mas essa reflexão, uma atitude 
crítica, sem a qual a teoria poderia virar um discurso vazio e a prática 
um mero ativismo (...) Separada da prática a teoria transforma-se em 
simples verbalismo; separada da teoria, a prática não é mais do que 
ativismo cego (...) (FREIRE, 1979, p. 68). 

 

 

 Uma complexa relação entre teoria e prática tem visibilidade na dinâmica do 

processo ensino-aprendizagem que envolve os espaços da sala de aula e das 

unidades de saúde nos módulos de ABS I e II do Curso Médico. Lembro que, como 

parte do novo currículo, esses módulos são cursados pelos alunos no terceiro e 

quarto períodos, respectivamente, e tratam de temáticas pertinentes à saúde básica 



 174 

da população, sendo a problemática do Programa de Saúde da Família (PSF) objeto 

de estudo da aula. 

 Conforme visto no capítulo 5, a orientação formativo-epistemológica do novo 

projeto político pedagógico do Curso traz uma mudança na concepção da relação 

entre teoria e prática, uma vez que tenta romper com a estrutura curricular disciplinar 

orientada por uma concepção linear e fragmentada do conhecimento. Essa intenção 

aparece com freqüência nas falas dos sujeitos da pesquisa, a exemplo do que diz 

uma professora: 

 
A gente está pretendendo sair daquele modelo teórico, 
exclusivamente, que o professor dava aula teórica (...). Então a gente 
procurou fazer o que a gente chama de teórico-prático; que eu acho 
que ainda não é o mais adequado (...). A gente tentou trazer 
experiências da vida real para serem discutidas com os alunos (...) 
isso abriu novas perspectivas de entendimento (Professora Beija-flor).  

 

Depoimentos dessa ordem permitem perceber uma explícita intenção na fala 

dos sujeitos de dar um novo enfoque à relação teoria-prática na aula que vem sendo 

reconstruída no contexto do novo currículo. As concepções em torno dessa questão 

de natureza epistemológica orientam a dinâmica da aula; estão intimamente ligadas 

à prática pedagógica adotada nos referidos módulos. Dizem os alunos: 

 

Eu vejo como duas aulas diferentes: aqui se aborda muito a teoria e a 
visão prática do professor que está dando a aula, e lá a gente vê a 
prática na prática e também vemos a teoria. Talvez deva ser 
entendido como uma aula só com dois momentos, mas eu acho que, 
pela falta de integração entre o serviço e o ensino, isso não acontece 
(Aluno Curió). 

  

 A argumentação do aluno sinaliza para o entendimento de que a unidade da 

aula se faz na íntima relação teoria-prática e que esta, por sua vez, requer 

integração dos espaços em que se dá o processo de ensino-aprendizagem. 
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É uma aula só, um complemento da aula, até porque eu vinha 
primeiro para a teórica e depois eu ia para a prática (...) Esse 
complemento não é tão prático, acaba sendo complemento teórico. 
Aqui a gente tem o assunto teórico e lá a gente tem como é essa 
teoria do assunto no funcionamento do PSF. Não é prática, é a teoria 
que você vê lá (Aluna Patativa). 

 
 

Esse período eu tinha primeiro a teórica e no anterior eu tinha primeiro 
a prática (...). O ruim de você não ter aula teórica antes da prática é 
que você fica ainda mais limitada às perguntas do roteiro porque você 
não tem uma visão do assunto para abordar mais (Aluna Pintassilgo). 

 

Os alunos queixam-se da organização dos módulos em que uns têm primeiro 

a prática e outros têm a teoria, como eles dizem. Vale escutar Freire quando ele diz 

que o diálogo de conhecimentos requer que a relação teoria-prática ocorra “de modo 

a não alienar a teoria da prática, roubando-a de seu significado, e, sem esvaziar a 

prática da teoria, transformando-a em uma pragmática tarefa” (1997, p.36). 

Na aula observada, a sistemática de organização do ensino-aprendizagem 

aparece como uma tentativa de recompor a relação de unidade entre teoria e 

prática, ao mesmo tempo em que tem suscitado ambigüidades nos sentidos que os 

sujeitos atribuem a essa relação. Há uma indefinição entre os sujeitos de qual seja, 

de fato, o espaço da aula, haja vista que os alunos desenvolvem atividades, 

sistematicamente, em dois lugares. As concepções dos sujeitos são diversas quanto 

às dimensões do teórico e do prático na construção do conhecimento. Freire 

esclarece que 

 
O contexto teórico não existe fora da união dialética com o contexto 
concreto (...), onde, necessariamente, encontramo-nos envolvidos 
pelo real, mas sem compreender criticamente porque os fatos são o 
que são. No contexto teórico, mantendo o concreto ao nosso 
alcance, buscamos a razão de ser dos fatos (...) (1979, p. 68). 
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A escolha das Unidades de Saúde como campo de estudo tem origem no 

projeto pedagógico do novo currículo, no qual está escrito que, em relação à 

formação do futuro médico cabe ao curso, 

 

adequar-se, posicionar-se em direção ao futuro, e, respeitando sua 
cultura, romper paradigmas considerados ultrapassados e, criar 
outros, na perspectiva de formar um novo profissional numa nova 
arquitetura curricular, articulada no projeto de construção da sociedade 
brasileira mais fraterna, mais humana e mais justa, sem perder de 
vista toda a complexidade que conforma a qualificação técnico-
científica do profissional médico. Estrutura curricular fundamentada na 
importância da relação entre conhecimentos teórico-práticos 
específicos da área médica, respaldados nos conhecimentos da 
ciência e da tecnologia; que utiliza metodologias que favoreçam o 
desenvolvimento de habilidades com ênfase nas atividades práticas de 
campo e fundamentos históricos, filosóficos e sociais da ciência 
(UFPE, 2003, p. 9). 

 

O projeto evidencia o caráter de unidade entre teoria e prática como condição 

da formação técnico-científica e ético-social do futuro profissional; nesse processo, o 

saber produzido na academia busca o diálogo com os saberes advindos do 

cotidiano. A intenção da proposta é compatível com os princípios da nova ciência, na 

qual “não há uma única forma de conhecimento válido (...), mas tantas quantas as 

práticas sociais que as geram e as sustentam” (SANTOS, 1999, p. 328). E, para o 

mesmo autor, a universidade é lugar legítimo de construção do novo paradigma. 

 

A universidade é um ponto privilegiado de encontro de saberes. (...) 
A revalorização de saberes não-científicos, e a revalorização do 
próprio saber científico pelo seu papel na criação e aprofundamento 
de outros saberes não-científicos implicam um modelo de aplicação 
da ciência alternativo ao modelo de aplicação técnica, um modelo 
que subordine o know-how técnico ao know-how ético e comprometa 
a comunidade científica existencial, ética e profissionalmente (...) 
(1989, p. 224). 

 

Na ampliação dos espaços pedagógicos e definição da problemática das 

Unidades de Saúde como objeto de estudo também reside uma intenção de 
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desenvolver competências numa perspectiva humano-profissional, o que se 

diferencia de uma formação que se restringe à construção de habilidades para o 

trabalho. 

 
As habilidades são savoir-faire, podem realizar-se numa situação em 
que estão presentes não somente certo número de variáveis, como 
também de simulações em laboratórios, ou outros espaços artificiais 
em relação à realidade. A competência é uma ação contextualizada, 
onde o conjunto de pressões reais está presente no trabalho ou 
solução da tarefa profissional. (RAMALHO, 2003, p. 74-75). 

 

Professores e alunos percebem que há um diferencial da relação teoria-

prática na dinâmica da aula, a partir do novo currículo, pois “não é uma aula normal 

(...), não é uma aula típica da universidade”, como disse o professor Cardeal. E, 

como falou o aluno Canário-da-terra: “(...) é um módulo que não é daquela medicina 

(...) da medicina normal, a medicina teórica e sim é uma coisa prática dentro das 

comunidades”. A reforma do Curso vem no sentido de romper com o antigo modelo 

de ensino baseado na concepção positivista do conhecimento, que estabelece a 

dicotomia teoria e prática, como pode ilustrar a voz do professor: 

 

Antes, o Básico não tinha nenhum tipo de aula prática no sentido 
assim de se aproximar de uma pessoa (...); a prática era com o 
microscópio, com os laboratórios; a prática era com o cadáver na 
anatomia. Agora com a reforma, desde o primeiro período o aluno tem 
contato com a comunidade e com a Unidade da Família (Professor 
Cardeal). 

 

Por um lado, o processo de ensino que separa a formação profissional das 

condições efetivas de trabalho foi hegemônico nos diversos cursos desde a 

universidade “clássica”, no século XIX. Com a mesma dicotomia seguem a 

universidade “funcional” e de “resultados”, voltadas às necessidades do mercado, 

com vigor nos anos de 1970 e 1980, respectivamente, de acordo com estudos de 
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Chauí (1999). Por outro lado, no interior do Curso Médico, o paradigma da medicina 

“curativa-biologista” teve hegemonia até meados do século XX, orientando as 

propostas pedagógicas de formação e as práticas médicas, de modo geral, como 

afirmam Oliveira e Souza (2004). 

Na escolha do campo de estudo para os alunos do Curso Médico, há uma 

intenção de aproximação do estudante em formação do seu objeto de estudo; de 

aproximar o futuro médico do seu campo legítimo de trabalho, da população em 

suas condições efetivas de vida, nas suas comunidades, no contexto de dificuldades 

e possibilidades, “como sujeitos vivendo e não idealizados”, como costumam dizer 

os professores. 

 Ocorre que, a despeito das intenções escritas no projeto e expressas nos 

discursos dos sujeitos, nas atividades em sala de aula, nem sempre é possível 

problematizar os casos médicos vivenciados nas unidades de saúde (como visto no 

relato da situação de aula 2), de modo a romper com o antigo paradigma e com as 

antigas práticas, conforme expressa a fala da professora e que a aluna confirma: 

 

Tem uma coisa que eu acho muito séria, que é a discussão da prática 
(...); ela não tem ocorrido na sala de aula. A idéia era que o aluno 
fosse para a prática e o professor discutisse o assunto a partir da 
experiência deles lá na Unidade. (Professora Bem-te-vi) 
 
 
Eles podem de repente estar passando uma informação errada no 
posto de saúde e assim a aula teórica serviria para a gente tentar 
corrigir isso, mas muitas vezes o professor não tenta resgatar o que 
aconteceu. Só alguns professores é que lembram de fazer isso (Aluna 
Pintassilgo). 
 
 

 De fato, nas observações das atividades no campo constato uma participação 

mínima dos alunos. O que acontece em geral é que um dos profissionais (médico, 

nutricionista) é escolhido para receber o grupo (3 a 5 alunos)  que é encaminhado a 
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essa unidade. O profissional reúne os alunos numa sala, pergunta qual é a temática 

a ser discutida naquele dia e faz uma espécie de relato de como aquela prática é 

desenvolvida nessa unidade de saúde. 

Ora, se as situações-problema das Unidades de Saúde são objetos de estudo 

de aula, como não considerar, em sala de aula, os problemas desse cotidiano 

trazidos pelos alunos? Mas como considerá-los se a participação dos alunos nas 

práticas desenvolvidas nas unidades, é mínima.  Então, como garantir a unidade 

teoria-prática de modo que a mesma seja percebida e vivida na prática pedagógica? 

Essas questões têm como propósito provocar a reflexão, compreendendo que o 

momento é de construção de uma nova proposta pedagógica, de aprendizagem dos 

sujeitos da aula nos seus processos de formação. 

Os estudos de Santos (1989) ajudam a compreender a origem das 

contradições e ambigüidades em torno das relações teoria-prática presentes no 

ideário de professores e alunos na universidade. O autor afirma que “fraturas” 

ocorridas a partir de meados do século XX intensificaram as dicotomias “alta cultura 

e cultura popular”; “teoria e prática”, no interior da “crise de hegemonia e 

legitimidade” da universidade. 

A valorização da cultura de massa, dentro da lógica de produção, de 

distribuição e de consumo, no contexto das relações de trabalho capitalista, a partir 

da década de 1970, no Brasil, foi exacerbando contradições no seio da universidade. 

Até então, essa instituição privilegiava a “cultura clássica” e a exclusividade dos 

conhecimentos historicamente produzidos e por ela disseminados fazia dela “uma 

instituição única dotada de grande prestígio social e (...) imprescindível para a 

formação das elites” (Idem, 1999, p. 193). 
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Ocorre que o conhecimento “clássico” não tem sido suficiente para atender às 

necessidades atuais num mundo em que o conhecimento se faz cada vez mais 

dinâmico, por vezes, “pragmático e utilitarista”, em meio aos avanços da ciência e de 

novas tecnologias que permeiam as novas relações sociais de trabalho e convívio 

social, de modo amplo. 

Desenvolver atividades pedagógicas nas unidades de saúde e ter como 

conteúdo de ensino-aprendizagem a problemática desse campo apresenta-se, às 

vezes, para os alunos como um aspecto restritivo à sua formação, conforme 

depoimento da professora: 

 

Eles se imaginam como se estivessem sendo formados para serem 
médicos da família. A proposta do curso não é essa; é formar com 
uma formação mais ampla. Não é formar médicos para o Programa da 
Saúde da Família; é uma amplitude maior do que isso. Eles têm medo 
porque o mercado tem muita exigência na questão do Especialista. 
Eles têm muito medo de que eles não consigam, também, ter essa 
amplitude. Então quando eles chegam à Atenção Básica ficam um 
pouco temerosos de que isso aí vai ser uma perda de tempo 
(Professora Beija-flor). 

 

Eis, portanto, um conflito presente na universidade hoje e que tem impacto na 

aula: preservar o “saber clássico”, que dá identidade e prestígio ao curso e ao 

profissional, e apropriar-se do “saber prático”, que, além de aproximar os estudos 

universitários da realidade concreta, favorece o vínculo ensino-pesquisa-extensão e 

permite maior flexibilização do trabalho desse profissional no mercado de trabalho, 

hoje altamente competitivo. 

A universidade nos dias atuais é marcada pela contradição do avanço 

crescente de poder do grande capital, cabendo a essa Instituição, por um lado, 

contribuir para o desenvolvimento tecnológico, “evitando que o ensino das ciências 

ceda a um academicismo estéril e se feche numa torre de marfim” e, por outro, 
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cuidar para que “a ciência não seja sacrificada a uma preocupação imediata pela 

produtividade” (DELORS, 1998, p. 142). 

No caso da medicina, convivem os princípios de “eqüidade, universalidade e 

integralidade” com o paradigma de valorização da especialização e da atenção 

individualizada, que, por sua vez, é auxiliado pelo uso de tecnologias cada vez mais 

sofisticadas, que concede prestígio e credibilidade ao profissional e favorece a 

inserção no mercado de trabalho que dá maior lucro. 

Os dados da pesquisa são indicativos de que a dicotomia teoria-prática, por 

vezes, ainda persiste, apesar de que já é possível vislumbrar sinalizações na direção 

da superação dessa dicotomia, nas intenções e na própria busca de novas 

alternativas de organização da aula: os sinais de uma prática inovadora que, para 

Lucarelli, supõe 

 
Uma ruptura com o estilo didático imposto pela epistemologia 
positivista, o qual comunica um conhecimento fechado acabado e 
conducente a uma didática da transmissão que, regida pela 
racionalidade técnica, reduz o estudante a um sujeito destinado a 
receber passivamente esse conhecimento (2000, p. 63). 

 

Nesse processo de transição entre o antigo paradigma e o emergente, entre 

práticas conservadoras e novas práticas, nas tentativas de reconstrução da aula, 

vejo como questões que se colocam à reflexão da Instituição: O espaço da sala de 

aula é o lócus privilegiado da teoria? O campo é o lugar de aplicação da teoria 

aprendida na sala de aula? Há uma medicina teórica que se contrapõe a uma 

medicina prática? O teórico está vinculado ao clássico e este, ao tradicional? Na 

aula do novo currículo o que está, de fato, sendo valorizado é o teórico, o prático, ou 

o teórico-prático como unidade indistinta? 

De fato, os dados da pesquisa revelam que repensar a relação teoria-prática 

se impõe como necessidade no processo de reorganização da aula, no contexto da 
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reforma curricular. Uma nova concepção, que está no centro do processo ensino-

aprendizagem, nos discursos dos sujeitos e no texto escrito do projeto, apresenta-se 

como condição para viabilizar a orientação formativa e epistemológica do novo 

projeto político-pedagógico do Curso Médico. 

Apesar das falas dos sujeitos expressarem idéias diversas e por vezes 

confusas em torno da questão, a nova relação entre teoria-prática no contexto da 

aula estudada é um processo em construção que busca aproximar os problemas da 

prática às explicações teóricas e vice-versa. A meu ver, a intenção de obter unidade 

teoria-prática, com o desenvolvimento da nova metodologia, revela um salto 

qualitativo na perspectiva de uma formação humana integral.  

 

6. 2 Mais vale um pássaro na mão do que dois voando: competência, 

competição, competitividade?  

 
Aprendeu a dormir no ar (...) aprendeu a voar na crista dos altos 
ventos que sopram terra adentro e a jantar delicados insetos (...) 
voou através de cerrados nevoeiros no mar e subiu acima deles para 
claros e deslumbrantes céus (...), nas ocasiões exatas em que todas 
as outras gaivotas permaneciam em terra, nada vendo senão o 
nevoeiro e a chuva (...). Aprendeu a voar e não se arrependeu pelo 
preço pago (BACH, 2003, p. 28). 

 

Este tópico aborda questões relativas à competência do futuro profissional de 

medicina que se faz em meio às práticas de competição e tentativas de diálogo que 

são forjadas no interior da aula. Pois há uma tênue linha que separa os sentidos que 

se atribuem à competência do futuro médico e as práticas de competição presentes 

na aula e uma outra, entre as práticas competitivas na sala de aula e as tentativas 

de diálogo entre professores e alunos. 
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O assunto é tratado sob dois enfoques: (6.2.1) Rompendo cerrados nevoeiros 

e voando para além dos penhascos: o aluno de medicina, um estudante 

diferenciado?  (6.2.2) Voando e demarcando território: competição e diálogo. 

 

6.2.1 Rompendo cerrados nevoeiros e voando para além dos penhascos: o 

aluno de medicina, um estudante diferenciado? 

 

A gente cria as demandas para o aluno de medicina e eles respondem 
(...) e respondem muito bem (...) os trabalhos são excelentes (...) é um 
aluno que tem uma bagagem cultural, muitas vezes é viajado. É um 
aluno que estuda muito, é um aluno diferenciado (...) (Professora 
Sabiá). 
 
 
Eles têm uma facilidade muito grande, eles estudam próximo à prova 
e conseguem assimilar. O aluno de medicina estuda muito, tem o 
poder de memória muito grande (...) (Professor Cardeal). 

 

Esses discursos são recorrentes entre professores e alunos com os quais tive 

contatos no Curso Médico. Os alunos são, constantemente, referidos como 

“inteligentes, estudiosos, esforçados, diferentes”, tendo a nota como um critério de 

avaliação da aprendizagem e expressão de competência do estudante. 

 

E ele é diferenciado não por acaso, é diferenciado por uma opção de 
vida que ele fez, que foi fazer o curso médico e que isso implica em 
toda uma dedicação. Um curso com uma média altíssima, hoje! A 
história da nota para eles tem um peso muito grande. E eu credito isso 
à própria questão do acesso ao curso: a nota do vestibular. Dizem 
assim: ‘Ah, se você quer fazer medicina (...) quer fazer Medicina, 
então olhe! (...)’. O que é uma verdade, não é? Eu não conheço 
ninguém que passou legitimamente para o curso médico que não teve 
que abrir mão de muitas coisas. Eu até brinco dizendo que eles 
chegam pálidos na aula! (Professora Sabiá) 
 

 

É alto o preço pago pelo estudante de medicina na conquista de uma vaga no 

Curso; no desempenho que dele é exigido, ao longo da formação; no status que a 
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profissão lhe confere. Competir e superar limites são condições que os próprios 

estudantes se impõem, no propósito de “tornar-se competentes” numa profissão 

reconhecida e legitimada socialmente, como de grande prestígio.  

 

O Curso de Medicina é o curso de maior média (...) é oito, oito vírgula 
dez (...) a menor nota foi essa (...). Um curso com uma média 
altíssima! Então você já está trabalhando com um aluno que estuda 
muito (...) (Professora Sabiá). 
 
 
Eles estudam próximo ao vestibular e eles conseguem assimilar. O 
ponto de corte para esses meninos é oito, até mais do que oito. Até 
oito passa, menos de oito não passa; média oito não passa. Então 
eles vêem condicionados num tipo de aprendizagem assim! (Professor 
Cardeal). 
 

Considerando a existência de “hábitos e costumes acumulados de uma 

tradição escolar cuja função básica foi seletiva e propedêutica” (ZABALA, 1998, p. 

197) e o fato de que a disputa do vestibular não é uma questão privativa do Curso 

Médico, vale lembrar que os alunos de medicina, em geral, ocupam os primeiros 

lugares na classificação dos concursos para ingresso na universidade.  

Sem entrar no mérito da questão, é necessário dizer que esses estudantes 

são, quase sempre, originários de escolas privadas, reservadas à população de 

maior poder aquisitivo. Isso foi confirmado na pesquisa, uma vez que os estudantes 

que freqüentam a sala de aula são, em grande maioria, advindos do que se costuma 

chamar de classe-média. São jovens que não necessitam trabalhar e têm 

disponibilidade de fazer um curso em tempo integral. 

É motivo de admiração o fato de um aluno de escola pública, lugar dos que 

têm menores recursos em nossa sociedade, conseguir ser aprovado num curso 

considerado de tão grande prestígio. Por exemplo, no último vestibular de 2005, uma 

aluna de escola pública foi notícia de jornais e telejornais, pela “grande façanha” de 

ter sido aprovada no curso de medicina, em uma universidade pública brasileira.  
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Eles são muito inteligentes e muito dedicados (...). Os resultados das 
avaliações são ótimos! (Professora Bem-te-vi) 
 
 
É aí que nos surpreendem (...). Mesmo não se identificando com um 
assunto, você demanda e eles respondem. Eles respondem porque, 
geralmente, são alunos que lêem mais. Então é assim, é incrível isso! 
(Professora Sabiá) 

 

A competência do estudante é revelada, desde o início, nas mais altas médias 

alcançadas no vestibular e vai confirmando-se ao longo do curso pelos resultados de 

desempenho satisfatórios que eles vão demonstrando. Isso é favorecido pela 

expectativa que o professor, previamente, tem do aluno, da elevada auto-estima do 

mesmo e da valorização social do Curso. 

 

(...) A gente cria as demandas para o aluno de medicina e eles 
respondem (...) E nos outros cursos não se dá na mesma medida. Eu 
tenho muita tranqüilidade para dizer isso (...). Eu estou num 
departamento que eu sempre digo que é um privilégio porque a gente 
dá aula para todos os cursos da área de saúde (Professora Sabiá).  

 

A fala da professora reafirma o prestígio do Curso e do futuro médico quando 

ela aponta o estudante de medicina como um aluno diferenciado, situando-o em 

relação aos demais estudantes da área de saúde.  

 Longe de estabelecer comparações entre os diversos cursos, inclusive não é 

esse o propósito da pesquisa, conforme já anunciei, o discurso ajuda a 

compreender, em parte, o status que tem gozado, nesta sociedade, o médico, dentre 

os demais profissionais da área de saúde, assim como no conjunto dos profissionais 

liberais. 

E, desse modo, o profissional da medicina conserva a importância social de 

que se revestiu desde o início do século passado, haja vista ser um dos primeiros 
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cursos superiores a ser implantado no Brasil (TRINDADE, 2000). Além disso, desde 

as suas origens, na Antigüidade, esse campo de conhecimento lidou com uma 

questão fundamental da existência humana: a relação entre a vida e a morte, o que 

envolve o médico num manto de poder e magia! Os próprios alunos depõem nessa 

direção: 

 

Todo aluno de medicina gosta de estudar (...) é uma coisa que você 
vê muito no aluno de medicina (...). Todo mundo quer fazer um 
trabalho excelente; todo mundo quer se mostrar como excelente 
aluno, ninguém quer perder para ninguém; todo mundo quer fazer o 
melhor trabalho possível (...); todo mundo quer apresentar da melhor 
forma possível. O Seminário joga uma adrenalina em você, você fica 
mais esperto, mais animado, você quer apresentar logo seu trabalho 
(...) você quer tirar a melhor nota (Aluno Canário-da-terra). 
 
 

O aluno faz uma avaliação elevada do desempenho do estudante de 

medicina, confirmando o que os professores pensam a esse respeito e evidenciando 

uma postura de competição, pois não basta ser “bom”, nem “excelente”, é 

necessário “fazer o melhor de todos!” Desse modo, o estudante tenta superar os 

próprios limites e concorre com os pares na disputa de notas. 

 “Não se pode, aliás, esperar outra coisa de indivíduos mais preparados para 

a competição do que para a parceria!”, como dito por Mariotti (2000, p. 299), haja 

vista a dispersão do mundo em que vivemos na atualidade, no qual o ter prevalece 

sobre o desenvolvimento do ser pleno da pessoa humana. 

 

 Eu acho que tem um pouco de competitividade, também. Cada um 
que queira fazer uma apresentação melhor do que o outro. E eles são 
assim, é aquela cultura do cursinho, do vestibular (...) (Professora 
Bem-te-vi). 
 
 
Hoje para acesso ao Curso a lógica é baseada na competitividade. Eu 
acho que a imaturidade do aluno está muito ligada a essa coisa da 
valorização da nota, do ponto (...). Uma vez uma aluna chegou a ser 
indelicada comigo por causa de dois décimos, inclusive com ameaças, 
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dizendo que ia colocar na justiça (...). Eu chego a ter pena da relação 
deles na sala, a questão da competitividade é cruel, é cruel! 
(Professora Sabiá). 

 

Apesar de reconhecer os méritos do aluno no processo de aquisição dos 

conhecimentos necessários à iniciação no Curso Médico a partir das condições que 

lhe são exigidas, é preciso observar que o candidato ao vestibular de medicina é, 

sobretudo, um competidor ferrenho, haja vista os famosos cursinhos preparatórios, 

que mais se assemelham às maratonas desportivas. 

Essa prática predominante nos concursos de vestibular, por vezes, é 

legitimada em práticas avaliativas adotadas em sala de aula. Pois, que importância 

haveriam de ter “dois décimos” num processo de avaliação da aprendizagem numa 

perspectiva formativa? Zabala alerta para o fato de que 

 

(...) a concepção de ensino centrado na formação integral da pessoa, 
implica mudanças fundamentais, especialmente nos conteúdos e no 
sentido da avaliação (...). O objeto da avaliação deixa de se centrar 
exclusivamente nos resultados obtidos e se situa, prioritariamente, no 
processo de ensino-aprendizagem, tanto do grupo-classe, com de 
cada um dos alunos (...) (1998, p. 198). 

 

Ao lado do processo de construção da competência para ser aprovado no 

vestibular e obter desempenho satisfatório durante o curso, o aluno vai 

desenvolvendo uma atitude de competição, sem a qual, provavelmente, ele seria 

excluído. No processo de avaliação do vestibular, como é do conhecimento comum, 

“passam os melhores”, ou seja, passam os estudantes que obtêm as maiores notas. 

Nos estudos de Hoffmann (1999), Luckesi (1999) e Silva (2003), a avaliação é 

o eixo do processo de ensino-aprendizagem, e como tal, numa perspectiva 

formativa, tem como propósito acolher, incluir, permitir que aluno e professor 

superem limites e avancem no processo educativo, e “não deve ser tomada como 
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sinônimo de provas e exames” (LUCKESI, 1999, p. 169). O autor ajuda a distinguir o 

sentido da avaliação, da idéia de julgamento usado em situações de concorrência: 

 

O julgamento define uma situação, do ponto de vista do sim e do 
não, do certo e do errado; a avaliação acolhe alguma coisa, ato, 
pessoa ou situação e então a reconhece como é (...), para uma 
tomada de decisão sobre a possibilidade de uma melhoria de sua 
qualidade; para a avaliação não há uma separação entre o certo e o 
errado; há o que existe e esta situação que existe é acolhida para ser 
modificada. Na avaliação não há exclusão (1999, p. 172). 

 

Esse sentido de avaliação se contrapõe às práticas predominantes nos 

concursos de vestibular, que tentam separar o que não se distingue: “os bons dos 

maus”, “os fortes dos fracos”. Por não se tratar de avaliação, mas de seleção, o 

concurso, por vezes, estigmatiza e exclui. São práticas que fomentam uma 

competição predatória no dizer de Mariotti, uma vez que “permitem que a vitória de 

uns implique no afastamento de muitos” (2000, p. 28-29). 

De fato, é necessário compreender que se tratam de objetivos diferentes. Os 

concursos, como é o caso do vestibular têm como objetivo a classificação, mesmo. 

Enquanto no processo ensino-aprendizagem a avaliação existe como forma de 

acompanhamento da prática pedagógica.  

“Eu acho que todo processo tem que ser avaliado; tem que ser ajustado; tem 

que ser qualificado”, diz a Professora Bem-te-vi, demonstrando reconhecer a 

importância da prática avaliativa no processo de qualificação do Curso e do ensino-

aprendizagem. 

São freqüentes os momentos de avaliação que acompanham o 

desenvolvimento dos módulos de ABS I e II, tanto nas reuniões pedagógicas, quanto 

em sala de aula, no início e término de cada módulo, nas avaliações processuais e 

pontuais do ensino-aprendizagem, em momentos de aula e ao final de cada unidade 
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de estudo. Os professores estão sempre dizendo que é necessário “qualificar” as 

práticas pedagógicas em torno dos módulos, o que remete à concepção de 

avaliação em Luckesi para quem, 

 

(...) planejamento e avaliação são atos que estão a serviço de 
construção de resultados satisfatórios. Enquanto o planejamento 
traça previamente os caminhos, a avaliação subsidia os (re) 
direcionamentos que venham a se fazer necessários no percurso da 
ação (1999, p.173).  

 

Sim, “qualificar o Curso”, “qualificar o Projeto Pedagógico”, “qualificar a prática 

pedagógica” são expressões utilizadas pelos professores para justificar as atividades 

de avaliação desenvolvidas ao longo dos módulos, cujos resultados são registrados 

e sistematizados com o objetivo de serem trabalhados entre professores nas 

reuniões pedagógicas e com o pessoal das Unidades de Saúde, nas reuniões de 

Integração Ensino-Serviço que são realizadas na Universidade. 

Como dito por Silva, “esse esforço de diversificar e sistematizar o processo 

avaliativo tenciona melhor compreender o objeto avaliado para melhorar a sua 

qualidade e não classificá-lo, diagnosticar e intervir e não selecionar e excluir” (2003, 

p. 15); o que reafirma o interesse dos professores por desenvolver um trabalho de 

qualidade.  

 

Inicialmente, a gente centrou muito na avaliação coletiva e a gente via 
que essa avaliação talvez não fosse muito adequada porque dependia 
muito da responsabilidade, da maturidade de cada um (...) É também 
muita responsabilidade da gente ir deixando passar pessoas que não 
estão adquirindo aquelas competências, habilidades, ou seja, não 
estão tendo atitudes corretas (...). Porque ele vai lidar com vidas! Eu 
acho que é muita responsabilidade do professor de medicina não 
avaliar isso, individualmente. Então a gente achou que deveria ter 
avaliações individuais, também. De modo geral o grupo em si não teve 
um desempenho ruim. A gente tinha que dar nota não é? Não é só por  
isso! (...) (Professora Beija-flor). 
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A fala da professora revela a convivência dos propósitos de uma formação 

humana integral, dados os cuidados com o desenvolvimento de “responsabilidade, 

maturidade, competência, habilidade, atitudes”, e da avaliação com a valorização de 

notas e resultados finais. 

Apesar dos encaminhamentos, por parte de alguns professores, de práticas 

avaliativas participativas e diversificadas (seminários, relatórios, estudos de caso, 

testes), os significados da avaliação ainda aparecem de modo difuso entre 

professores e alunos do Curso Médico. Mesmo os professores que estão num 

processo de reflexão e tentativa de reconstrução de suas práticas sentem 

dificuldades em tomar decisões dessa ordem e fazer as escolhas que possam ajudar 

na direção de práticas efetivamente formativas. 

A seguir continuo apresentando os relatos de situações de aula observadas 

ao longo da pesquisa de campo, que ajudam a compreender o processo de 

formação do futuro médico, o qual ocorre, contraditoriamente, entre práticas de 

competição e tentativas de diálogo entre professor e aluno.  

 

Situação de aula 3 

Na primeira aula do módulo de ABS II, os professores encaminham uma 

atividade de avaliação do módulo de ABS I. Dos 7 (sete) professores que estão 

programados para dar aula no módulo, 5 (cinco) estão presentes em sala de aula 

(os professores: Cardeal, Beija-flor, Bem-te-vi e mais dois outros que também fazem 

parte da equipe docente nuclear). 

“Hoje estamos começando a disciplina Fundamentos da Atenção Básica II: o 

mesmo esqueminha que vocês já conhecem: uma aula teórica e outra prática no 

campo”, diz a coordenadora e também professora do módulo. A professora refere-se 
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ao módulo, equivocadamente, como sendo uma disciplina e à aula como sendo  

dividida em duas: uma prática e outra teórica. Sua fala revela que concepções 

ligadas ao antigo currículo ainda estão presentes na aula. 

“O que vocês gostariam e o que vocês não gostariam que ocorresse na 

prática, no contexto deste módulo?” Questiona a mesma professora. As respostas 

dos alunos escritas em papéis vão sendo afixadas no quadro dividido em duas 

partes: Possibilidades/Limites. 

A avaliação centra-se, basicamente, na relação entre as atividades da sala de 

aula e as atividades do campo, corresponde, inclusive, às necessidades da turma, 

pois, desde o início da aula, quando a proposta do novo módulo vai sendo 

apresentada, os alunos já fazem críticas às atividades desenvolvidas na relação 

entre sala e campo. 

Neste ponto, os resultados da avaliação são considerados como subsídios à 

revisão da prática pedagógica; dentre outras providências tomadas no sentido de 

minimizar os problemas constatados, vale registrar as seguintes: a) a mudança de 

sala de um período para outro após constatação das precárias condições da sala 

anteriormente ocupada pela turma; b) a intensificação das reuniões entre o pessoal 

dos PSF e os professores do curso para planejamento e avaliação conjunta, uma 

vez que as dificuldades de integração serviço-sala de aula são por demais 

notificadas; c) as reorientações de aula, com modificações nos roteiros de 

observação e relatórios, como recursos didáticos, também instrumentos de 

avaliação das atividades realizadas nas unidades de saúde; d) o deslocamento de 

temáticas de um módulo para outro, como forma de facilitar a inserção do aluno 

numa determinada problemática; e) a modificação de estratégias de avaliação do 

ensino-aprendizagem, em vista de os alunos considerarem que as formas estavam 
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sendo repetitivas; f) a reorientação na sistemática de distribuição do material de 

leitura para a turma. 

A atividade, numa perspectiva crítica e participativa, cumpre o objetivo de 

subsidiar o desenvolvimento do módulo subseqüente no processo de planejamento 

e desenvolvimento da aula. Ocorre que nem sempre a atividade é percebida pelo 

aluno dessa forma. Nem sempre o aluno sente que é escutado. 

 

Às vezes os professores diziam: ‘Vamos, dêem opiniões sobre o que 
vocês acham que poderia fazer’. Todo mundo deu sua opinião, 
nenhuma opinião foi levada em conta em relação à mudança do 
semestre. E também acho que foram ouvidas com desdém as 
opiniões (...). Muito mais no sentido: ‘vamos ver a opinião, o que eles 
querem’; foi mais no sentido de impor o que eles estavam querendo 
mesmo fazer (Aluna Patativa). 
 
 

A fala da aluna expressa o desejo de maior participação nas decisões em sala 

de aula e passa a idéia de que as opiniões dos alunos são tomadas como forma de 

legitimar o que desejam fazer os próprios professores.  

Aqui cabem algumas reflexões: Que aspectos estão dificultando o processo 

de diálogo e construção da aula em conjunto, no qual as tarefas podem ser divididas 

e as responsabilidades compartilhadas? Como ir além das opiniões e garantir a 

participação efetiva dos alunos? 

Freire ensina que “somente quem escuta paciente e criticamente o outro, fala 

com ele, mesmo que, em certas condições precise falar a ele. O que jamais faz 

quem aprende a escutar para poder falar com é falar impositivamente” (1996, p.127-

128. Grifo do autor). Isso leva a compreender que nem sempre na aula os objetivos 

estão claramente definidos; nem sempre alunos e professores percebem quando a 

atividade requer a fala com o outro e a fala para o outro. Há tentativas de diálogo 

que nem sempre acontece. 
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Situação de aula 4 

Duas professoras, percebendo que os alunos têm dificuldades de fazer 

leituras prévias sobre determinado assunto a ser discutido em aula, resolvem 

destinar um tempo para que o façam em sala de aula. 

 

Eu perguntava: “Por que vocês não lêem? Falta de tempo?” Isso no 
novo currículo não é bem verdade porque eles já têm mais áreas 
verdes. O que ocorre é que professores de outros módulos estão 
dando tudo que davam num semestre, estão dando em duas 
semanas. Aí sobrecarrega os alunos. E isso não é o que está posto na 
proposta, a prática não corresponde à teoria! (Professora Beija-flor) 

 

Para os alunos, as justificativas para não realizarem a leitura prévia são duas: 

“o material não chega no tempo hábil” (portanto, é uma questão de ordem 

administrativa); ou eles “estão sobrecarregados de atividades em outros módulos”; o 

que coincide, em parte, com o pensamento da professora. A última justificativa 

também está presente na situação de aula 2, relatada anteriormente. 

Durante as atividades, as professoras circulam entre os grupos e procuram 

esclarecer dúvidas apresentadas pelos alunos, o que revela uma postura avaliativa 

de acolhimento das condições reais dos alunos. 

Num segundo momento, as professoras entregam textos com situações-

problema para que os pequenos grupos resolvam a partir do referencial teórico 

estudado e, posteriormente, todos discutem em plenária. Após a apresentação do 

caso e a solução proposta pelo grupo, o grande grupo é solicitado a debater. O 

debate é acompanhado de intervenções das próprias professoras, que instigam com 

questões: “Para quem? Por quê? E você, o que pensa? E se fosse dessa outra 

maneira, como você faria”? 
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As professoras esforçam-se em desenvolver a aula em conjunto coma turma, 

revelando o propósito de promover a participação, dinamizar a aula, favorecer o 

processo de construção do conhecimento pelos próprios alunos.  

Nessa situação de aula as professoras mobilizam saberes que se identificam 

com a teoria de Vasconcellos. O autor diz que a organização do processo de ensino-

aprendizagem numa perspectiva de construção do conhecimento em sala de aula 

requer: 

 

Provocar, colocar o pensamento do aluno em movimento (...) 
provocar situações em que os interesses possam emergir e o aluno 
possa atuar (...) Dispor objetos/ elementos/ situações (...) Dar 
indicações, oferecer subsídios (...) Interagir (...) estabelecendo novas 
contradições entre a representação sincrética do aluno e os 
elementos do objeto não captados pelo aluno (2002, p. 105). 

  

Ainda na mesma situação, as professoras lutam contra o tempo: “Gente, 

atenção por causa da hora!”; “Gente, tem cinco minutos para apresentar e dez a 

quinze minutos para a discussão!”; lutam contra a dispersão da turma: “Preste a 

atenção, gente!”; “Se alguém quer falar é só dizer!”; “Grupo 3, venha apresentar!”; 

lutam contra a estrutura física da sala: “Pessoal! Coloquem as cadeiras em forma de 

apresentação; cheguem mais perto!”; “Se pelo menos a gente pudesse arrumar as 

cadeiras de um jeito diferente!”; lutam para desenvolver uma prática pedagógica em 

que nem todos os professores estão envolvidos! 

Esse contexto leva a entender que apesar das intenções e dos saberes 

docentes que são mobilizados na realização da aula, vale considerar as demais 

condições que interferem no processo, a exemplo do tempo, do ambiente físico, dos 

interesses e das atenções da turma.  

Nos momentos em que fazem intervenções provocativas ao debate, as 

professoras avaliam o ensino-aprendizagem em movimento, fazendo tentativas de 
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desenvolver o que Zabala denomina “avaliação formativa”. O autor diz que “o objeto 

da avaliação deixa de se centrar exclusivamente nos resultados obtidos e se situa, 

prioritariamente, no processo de ensino-aprendizagem (...)” (1998, p. 198). Silva 

chama atenção para o fato de que 

 

(...) não é possível dar conta da complexidade do aprender e do 
ensinar sem que a avaliação deixe de ser uma prática pontual, 
isolada, constatativa e pretensamente objetiva e, convertendo-se em 
um processo contínuo de reflexão e crítica, de informação e 
interpretação sobre a realidade (...) (2003, p. 37). 
 

 

Nesse processo de análise e experimentação de novas práticas, dentro dos 

princípios do que Candau (1991) denomina didática fundamental, em oposição à 

didática prescritiva de modelos rígidos, a avaliação tem lugar de importância na aula 

estudada como forma de qualificar o novo projeto, qualificar a aula, ser indicador de 

competência do aluno, promover o diálogo. 

Os dados permitem ir consolidando a idéia de que há dois grandes “eixos” 

que sustentam, movimentam e concorrem para a unidade da aula, em meio à 

diversidade de fazeres e saberes que são: a orientação formativo-pedagógica do 

projeto e o processo de avaliação que o acompanha.  

 

6.2.2 Voando e demarcando território: competição e possibilidades do diálogo 

entre professores e alunos no interior da aula 

Na aula estudada não está clara a distinção entre o que seja, de fato, 

desenvolvimento de competências, tentativas de diálogo e práticas de competição. 

São processos contraditórios que se fazem e se complementam mutuamente. 
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Quando você faz um trabalho bom, você quer apresentar; você fica 
animado com isso (...); você tem uma chance de participar, de mostrar 
como queria que sua aula fosse (...) às vezes você está ali e diz: ‘ 
Não, eu queria que minha aula fosse assim’! (...) (Aluno Curió). 

 

A voz do aluno revela sutilmente uma competição presente na aula do Curso 

Médico, que, em algumas circunstâncias, vai além das relações entre os próprios 

alunos, abrange confrontos entre alunos e professores, podendo chegar ao limite de 

um processo destrutivo. A seguir prosseguem “recortes” dos relatos das situações 

de aula que podem ilustrar tal assertiva. 

 

Situação de aula 5 

Numa atividade de avaliação da aula, um dos alunos, numa crítica à dinâmica 

da mesma, faz referência à dialética hegeliana. O aluno defende o processo de 

produção do conhecimento através da “tese-antítese-síntese”, questionando a forma 

que ele considera linear e fragmentada de organização do Curso, o qual se inicia no 

Básico, voltado às ações médicas de baixa complexidade, segue para a média 

complexidade e, depois, para a alta complexidade. Ao falar num tom enfático, o 

aluno arranca aplausos dos colegas que demonstravam apoio ao seu discurso. 

Um professor, numa atitude de confronto, revida as argumentações do aluno, 

tentando fazer retificações ao que fora dito, demonstrando ter maiores 

conhecimentos acerca do filósofo. Seu discurso é tão contundente como o do aluno. 

A emoção da fala do professor reflete-se no rubor do seu rosto. E, tendo usado uma 

pronúncia diferente do aluno, ao falar o nome de Hegel, é motivo de risos por parte 

da turma, numa atitude de sarcasmo diante da fala do professor e expressão de 

apoio ao colega que se arriscou ao confronto. 

Seria esse um caso típico de competição predatória, nos termos de Mariotti 

(2000), uma vez que a forma de confronto entre alunos e professores chega a ferir a 
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ética? Freire (1996) diz que a relação pedagógica requer a humildade em acolher a 

palavra do outro sem humilhar-se, nem ser humilhado; pressupõe o encontro com o 

outro no acolhimento recíproco de idéias, ainda que sejam divergentes. 

Ou seria essa uma situação que abre espaço ao “diálogo genuíno”? Para 

Buber, numa situação dialógica, as pessoas envolvidas têm algo a ver uma com a 

outra. Ele diz: “(...) O homem que está face a mim nunca pode ser o meu objeto (...); 

talvez eu tenha que realizar algo nele; mas talvez eu tenha que aprender algo e só 

se trata do meu aceitar” (1982, p. 8). 

 

Situação de aula 6 

A professora S39 é convidada para participar da aula que trata da temática 

“Atenção à saúde da criança: nutrição e desenvolvimento”, junto a professora Beija-

flor (Ver Situação de aula 2) e uma outra professora do Curso.  

Essa professora que não havia participado da aula até aquele momento, 

levanta-se, fica à frente da turma e começa a falar com os alunos. Pergunta: 

“Alguém aqui é pai ou mãe”? “Alguém tem sobrinho”? Ninguém se manifesta e a 

professora percorre a turma com um olhar atento (parece apelar para que eles 

respondam). Ela repete as mesmas perguntas e acrescenta: “Alguém já viu uma 

mulher amamentando”? Aguarda um pouco.  

Em seguida um aluno faz referência a um irmão dele. A professora vai 

questionando algumas coisas a respeito da experiência do aluno e ele esclarece que 

se trata de uma situação que ocorreu com a sua madrasta, em que o irmão havia 

mamado até 1(um) ano e 9(nove) meses, mas que ele mesmo não teve 

oportunidade de observar muito porque não morava com o pai. 
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  A professora pergunta: “O que acha de uma criança mamar até essa idade?” 

O aluno responde: “Acho desnecessário”. A professora dirige-se para a turma 

fazendo a mesma pergunta e em seguida, acrescenta: “Quanto tempo uma criança 

precisa ser amamentada?” Um aluno responde: “2 (dois) anos”!. Uma aluna diz: 6 

(seis) meses!“. Outra aluna diz: “O tempo que quiser”! A professora (S) parece 

concordar com todas as respostas dadas, com acenos afirmativos de cabeça.  

Depois disso, ela faz uma breve referência ao que foi dito anteriormente, pela 

professora Beija-flor, acerca do desenvolvimento da criança. Ela vai informando aos 

alunos quais são as recomendações “oficiais”. Diz mais ou menos assim: “Até 6 

(seis) meses o leite materno deveria ser o único alimento da criança e até dois anos 

a criança complementaria a amamentação com outros alimentos”. A professora dá 

os esclarecimentos com tom de voz firme e enfático. Os alunos, na maioria, parecem 

prestar a atenção ao que ela diz. 

Percebo que a professora faz uma tentativa de estabelecer uma articulação 

entre a abordagem que ela faz e a que é feita pela professora que lhe antecedeu; 

entre os saberes dos alunos e o conhecimento sistematizado. Há um ensaio de 

desenvolver a aula em “parceria”, como proposto, por exemplo, em Anastasiou e 

Alves (2003). 

Esclarecido o assunto referente às primeiras questões, a professora pergunta: 

“Como se chama o primeiro leite que sai da mãe? O que ele tem? Para que serve? 

O que diferencia do restante do leito que vem depois?” Uma aluna responde: 

“Colostro”. A professora repete, em tom afirmativo: “Colostro”. E pergunta: “Alguém 

já viu o colostro?” Uma aluna diz algo sobre anticorpos. A professora, a partir da fala 

da aluna, explica sobre a concentração de nutrientes e anticorpos presentes no 

colostro, fala sobre os seus benefícios na proteção dos intestinos, na defesa de 

alergias e bactérias, além de afirmar que se trata de um alimento rico em água. A 
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professora segue falando sobre várias características e benefícios do primeiro leite 

materno. 

Em seguida, ela faz referência à apreciação que algumas mães fazem do 

colostro, quando estas dizem que se trata de uma “água rala e salgada”. A 

professora pergunta à turma: “Ela está mentindo? Ela está mentindo?” E insiste para 

que os alunos falem, aguardando um pouco a resposta deles. Um aluno responde: 

“Eu não sei, faz tempo que eu mamei!” A turma rir. A Professora repete o que ele 

diz, em tom de questão: “Ah, então faz tempo que você mamou, não é?” E rir 

também. 

A professora parece interpretar a fala do aluno como sendo uma brincadeira, 

o que ajuda a descontrair a turma. Em entrevista, um aluno refere-se a essa 

necessidade de descontração, haja vista os longos períodos que eles passam em 

sala de aula. Seria mesmo, uma brincadeira? Ou, uma forma de resistência às 

questões?  Lembro que nas entrevistas, alguns alunos se ressentem de aulas em 

que os professores questionam muito.  

A professora continua perguntando: “Vocês já viram em Anatomia como é o 

peito por dentro? Alguém já viu, ninguém!?” É uma oportunidade em que a 

professora desafia os alunos a fazerem uma articulação do conhecimento estudado 

com outras áreas do conhecimento, conforme as propostas da interdisciplinaridade 

contidas no novo currículo. 

Uma aluna responde à pergunta feita pela professora: “Eu já vi”. A professora 

pede que a aluna venha ao quadro explicar. A aluna reage dizendo que apenas viu 

quando estava folheando um livro e que não teria condições de ir lá para frente 

explicar. A professora pergunta: “Ninguém quer vir?” Diz: “Então sou eu só que fala, 

não é”? Ela fala em tom ameno, mas de cobrança à participação dos alunos.  
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A professora continua a aula projetando uma gravura no quadro e explicando 

o que para ela representa a gravura. Chama atenção: “Olhem, isso é de ordem 

prática, não precisa lavar (referindo-se à secreção que sai da mama) para evitar 

rachadura!” Uma aluna pergunta algo sobre a forma do mamilo e a professora 

responde. 

A professora continua questionando e esclarecendo acerca das vantagens da 

amamentação. Pergunta: “Para que serve?” Tenta animar a turma dizendo: “Vamos 

gente, movimenta!” A professora insiste: “O que mais o aleitamento faz?”  Ela 

pergunta se é a mesma coisa do uso de outro tipo de leite para a criança. Um aluno 

responde: “Não!” A professora pergunta: “Por que?” O aluno responde: “Um mundo 

de coisas”. A professora: “Qual?” O aluno diz algo sobre a arcada dentária e a 

professora fala sobre problemas ortodônticos causados pelo uso da mamadeira e da 

chupeta. A professora aproveita as falas dos alunos e vai tentando articular o que 

eles dizem a respeito do assunto com o conhecimento sistematizado.  

A partir dos ensinamentos de Paulo Freire, eu posso ver que há ensaios de 

uma aula dialógica, em que são consideradas as perguntas dos alunos e os seus 

saberes; em que, o processo de elaboração do conhecimento dá-se em sala de 

aula, na relação entre os saberes do cotidiano e os saberes historicamente 

elaborados e sistematizados. A professora também mobiliza saberes de suas 

experiências na prática médica, que desenvolve no campo da saúde coletiva.  

 

A professora S começa a falar sobre o ato de mamar e a relação afetiva entre 

mãe e filho, a questão do carinho, dos vínculos. A aluna M40 fala discordando: “Eu 

acho a mesma coisa! E diz não acreditar que o uso da mamadeira prejudique o 

vínculo afetivo e que isso depende da forma como a mãe amamenta: “olhando para 

                                                 
40 Utilizo a letra M para identificar a aluna nessa situação de aula. 
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a criança, acarinhando, prestando atenção, colocando a criança bem próxima a ela” 

A professora continua a falar sobre as vantagens da amamentação, parecendo 

discordar do que diz a aluna. 

  A aluna M continua argumentando e a professora diz: “Deixa que eu defenda 

meu peixe!” E vai mostrando as diferenças entre a amamentação e o uso de outro 

leite na mamadeira. Há uma tentativa da professora em convencer a aluna dos seus 

argumentos. Dá-se um confronto de idéias que, até o momento, fica entre a 

professora e a aluna, pois os demais alunos não se posicionam. 

Em seguida, a professora mostra em slides a gravura de uma mulher 

amamentando uma criança bem próxima ao colo (o semblante da mulher parece 

terno). Depois, ela projeta outra gravura e diz: “Veja a diferença!” E explica que se 

trata de uma empregada doméstica! É a figura de uma mulher negra dando leite a 

uma criança numa mamadeira; a criança está deitada quase nas pernas da mulher 

que dá o leite sem olhar para ela. Diz a professora: “Interfere na formação de 

vínculo!” 

Há uma agitação na turma, uma espécie de burburinho. Percebo que a turma 

reage ao recurso que é utilizado pela professora, no sentido de persuadi-los. Falam 

vários alunos de uma só vez fazendo críticas às imagens que são projetadas (não 

consigo apreender exatamente o que eles dizem). 

 

Outros alunos partem em defesa da colega. Uma aluna questiona sobre a 

situação de crianças adotadas. Outra, ainda, diz que também não acredita que o uso 

da mamadeira prejudique o vínculo afetivo. A professora parece ouvir com atenção o 

que os alunos dizem, mas continua a falar, tentando justificar a importância da 

amamentação e de prejuízos no uso da mamadeira. Lembra que fazemos parte da 

espécie mamífera e pergunta sobre o motivo da invenção da mamadeira. E vai 
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falando ao mesmo tempo em que alguns alunos também falam coisas referentes à 

“vida moderna, comodidade, falta de leite, adoção”. A professora pergunta: “Que 

mais, que mais?” 

Assim, as discussões em torno da temática envolvem aspectos de natureza 

sociopolítica e psicológico-afetiva, expressando uma prática pedagógica numa 

perspectiva interdisciplinar, ainda que possa parecer incipiente. 

A professora fala algo sobre a baleia querendo compará-la a pessoa humana. 

A aluna M diz que, se por acaso a baleia, por algum distúrbio qualquer não tivesse 

leite o filhote poderia morrer, mas que o “homem” tem a possibilidade de utilizar-se 

de novas alternativas, como é o caso da mamadeira. A professora pergunta: “Por 

que uma mulher pode não ter leite?”; Uma aluna responde: “stress”!; A professora 

repete: “stress”! E complementa: “Não querer amamentar...!”  

A aluna M continua defendendo o seu ponto de vista, explicando que poderia 

faltar leite na hora de amamentar por stress e que a campanha é tão intensa no 

sentido da mulher ter de amamentar que pode criar tensão na mulher e inibir o 

aleitamento. A professora parecendo irredutível na sua posição e continua: “Acho 

que você não entendeu...! A mãe tem obrigação de ser conscientizada; a opção é 

dela”. E fala, ainda, sobre a necessidade que algumas mães têm de apoio, em 

função da ansiedade, em alguns casos.  

 

A aluna M depõe sobre uma experiência na sua família, em que o pai é 

pediatra e a mãe psicóloga. E que a tensão é tão grande, que na hora de 

amamentar a mãe não consegue e que, isso está criando problemas.  Diante do 

relato da aluna, a professora não se posiciona, de imediato. 

A professora esclarece algo sobre as indústrias de leite, a “segunda mais alta 

fatura do mundo”; das mamadeiras; das chupetas. E chama atenção para todo o 
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“marketing” em torno do uso desses produtos. E, ainda, ela reafirma: “A gente tem 

obrigação de esclarecer, mas a escolha é da mãe”. E questiona (em tom reflexivo): 

“Por que uma mãe fica tão ansiosa?” E dá mais alguns esclarecimentos, de modo a 

reafirmar seus argumentos, tentando encerrar a discussão. 

  A aula que parecia abrir-se ao diálogo começa a se modificar, na medida em 

que as idéias divergentes não são acatadas no processo de elaboração do 

conhecimento. Conforme visto em Buber e Paulo Freire, o diálogo não requer o 

consenso, mas envolve o escutar e o aceitar de um para o outro, sem que seja 

necessário que um convença o outro. 

A professora dá continuidade à aula questionando: “E como amamentar”? E 

logo vai explicando sobre o jeito adequado de amamentar. Apresenta uma gravura e 

pergunta: Lembram o que é isso? Como funciona o processo da amamentação? E 

pergunta, ainda, algo sobre o que fazer se houver dificuldade para o leite sair. Um 

aluno diz: “Dá uma expremedinha”!  A professora repete o que o aluno diz, rir e retira 

um material de uma sacola, mostra um objeto explicando que se trata de um “peito 

cobaia” (reprodução de duas mamas que parecem de borracha) e informa que esse 

material é distribuído com os agentes de saúde para orientar as mães. Ela vai 

explicando e demonstrando como deve ser feita a “ordenha manual”.  

 

Finalmente, a professora pergunta, em tom de quem está concluindo: 

“Dúvidas quanto a isso? Dúvidas?” A turma permanece em silêncio. A professora, 

em tom de conclusão, questiona: “Perguntas?” A turma continua em silêncio. E a 

outra professora inicia a sua abordagem sobre “alimentação infantil de transição”. 

As tentativas de problematizar o objeto de estudo e de promover a 

participação dos alunos são evidentes na prática docente, reafirmando a intenção de 

seguir a orientação didático-pedagógica do novo projeto do Curso.  Ocorre que os 
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resquícios de uma prática conservadora em que o poder da fala da professora 

prevalece sobre a do aluno, ainda se faz presente. Depõe um aluno, em entrevista: 

 

Ainda estamos presos ao modelo de aula teórica. O aluno fica calado 
porque durante toda sua formação, durante o colégio ele sempre 
ficava calado. Raros são os que fazem as perguntas. E se as 
perguntas não são respondidas ou são respondidas, em parte, pelo 
professor, pior ainda, aí esses que fazem perguntas também nem vão 
fazer mais. Por isso tem que ter interesse conjunto entre aluno e 
professor, se um não se sentir estimulado pelo outro não adianta de 
nada (Aluno Curió). 

 

A postura da professora frente aos argumentos dos alunos com idéias 

divergentes da sua faz lembrar as considerações de Paulo Freire, quando ele se 

refere à construção de uma aula dialógica. Diz o autor: 

 

Não há diálogo no espontaneísmo como no todo-poderosismo do 
professor ou da professora. A relação dialógica, porém, não anula 
como às vezes se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo 
contrário, ela funda este ato, que se completa e se sela no outro, o 
de aprender, e ambos só se tornam verdadeiramente possíveis 
quando o pensamento crítico inquieto do educador ou da educadora 
não freia a capacidade de criticamente também pensar ou começar a 
pensar do educando (FREIRE, 1992, p. 118). 
 

 

 Desse modo, Freire ajuda a pensar que o diálogo entre professores e alunos 

não os torna iguais, mas indica uma relação democrática entre eles, favorece a 

autonomia. Para o autor, 

 
(...) o diálogo tem significação precisamente porque os sujeitos 
dialógicos não apenas conservam sua identidade, mas a defendem e 
assim crescem um com o outro (...); não nivela, não reduz um ao 
outro. Nem é favor que um faz ao outro. Nem é tática manhosa 
envolvente que um usa, para confundir o outro. Implica, ao contrário, 
um respeito fundamental dos sujeitos nele engajados, que o 
autoritarismo rompe ou não permite que se constitua. Assim também 
a licenciosidade, de forma diferente, mas igualmente prejudicial 
(1992, p. 118). 
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Nesse caso, estariam professores e alunos vivenciando um processo de 

ensino-aprendizagem numa perspectiva dialógica? Estaria um realizando algo no 

outro, mesmo estando num confronto de posições? São questões que se colocam à 

reflexão dos professores, nas suas tentativas de promover uma aula que tem como 

orientação educativo-formativa, a humanização do Curso e da profissão, como é o 

caso do Curso de Médico, no atual contexto histórico. 

 

Situação de aula 6 

Num clima de discussão acirrada entre professores e alunos, pois as 

apreciações dos estudantes muitas vezes são justificadas e contestadas pelos 

professores, diz um aluno: “Vocês vêem a gente como simplistas e vocês, não são 

muito complexos? Se nossa opinião não é válida para que a nossa opinião? (...). 

Nossas visões podem ser distorcidas, mas é nossa!”. Essa fala é ratificada na 

entrevista feita com outra aluna, que faz referência ao fato: 

 

Lembro como se fosse hoje todo mundo fazendo sugestões e o 
professor lá na frente com aquela cara assim (...), querendo metralhar 
todo mundo. Cada um tinha a sua opinião, mas ele tem que, querendo 
ou não, respeitar. Ele já estava tipo: - ‘Que opinião imbecil’! Aquela 
coisa assim (...) E rebatendo e nada (...)! (Aluna Patativa). 
 

 
Ainda que seja apenas uma suposição da aluna com relação aos sentimentos 

do professor, é de fato isso o que ela e outros alunos pensam acerca da postura 

docente em certas ocasiões. 

Aqui, há alguns aspectos a serem observados: por um lado, o aluno defende 

a sua posição e faz tentativas de dialogar com o professor, pois a prática do diálogo 

não ocorre na passividade de um perante o outro, nem na imposição da idéia de um 

sobre o outro, nem também tem o consenso como critério; porém, ao mesmo tempo, 
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sua palavra ríspida, ao enfrentar o professor, dificulta a relação pedagógica que 

também é afetiva. 

Por outro lado, a postura do professor em sala de aula, em que a avaliação 

vem acompanhada de justificativas, é compreendida como expressão dos resquícios 

de uma prática pedagógica marcada pela palavra forte do professor que nunca erra 

e submete a palavra do aluno, característica da “pedagogia tradicional”. No lugar do 

diálogo que favorece o processo de formação humana, pode dar-se uma prática de 

competição destrutiva entre professor e aluno, dificultando o processo de ensino-

aprendizagem, o qual requer uma parceria que se faz no diálogo. 

 

Situação de aula 8 

Uma das professoras do módulo ABS I, referindo-se a um grupo de alunos 

que está um pouco desatento em sala de aula, diz: 

 

Eles são muito desinteressados, chegam e sentam lá atrás; agora no 
final eles estavam prestando melhor atenção, mas no início (...)! Pedi 
a um aluno que viesse mais para frente, sabe o que ele falou? ‘Não 
posso escolher meu próprio lugar’? Eu respondi: Claro, você pode 
sentar onde quiser! “Esses meninos são muito imaturos, a cabeça 
ainda é de Colégio, de Cursinho. Eu digo: Vocês vejam o sacrifício 
para você estarem aqui (...). Estão fazendo um Curso de Medicina”! 
(Dado de observação). 

 

A professora reafirma o esforço e o prestígio do aluno de medicina e inquieta-

se com o comportamento de alunos que parecem transgredir o que para ela 

constitui-se como norma. Conforme Mariotti, por vezes, discriminamos os outros 

como inconvenientes quando eles 

 
(...) estão à margem da retinileidade do nosso sistema hegemônico 
de pensamento. São incômodos e despertam em nós sentimentos 
desagradáveis, como a culpa. São os que não queremos ser (ou o 
que não temos coragem de ser, o que leva a querer que eles sejam 
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como nós...). Quando falamos em desenvolvimento humano, 
estamos quase sempre nos referindo ao desenvolvimento do nosso 
potencial, não do potencial deles (2000, p. 139).  

 
 

A mesma professora continua contando que, quando insistiu para outros 

virem à frente, um outro aluno falou: “Eu enxergo bem, tenho boa dicção e por isso 

vou ficar aqui mesmo!” A professora, que fora convidada para participar da aula 

naqueles dois dias parece ressentida com as atitudes do aluno. Há posturas de 

predisposição de ambas as partes. Mariotti ensina também que 

 
(...) diminuir a prevalência do automatismo concordo-discordo não 
implica concordar com tudo nem discordar de tudo. O que é 
importante é não discordar logo de saída, porque essa atitude trava o 
nosso entendimento e fecha a nossa razão (...). Aprender a ouvir até 
o fim, sem concordar nem discordar de imediato, é antes, de mais 
nada uma postura de respeito ao outro. Talvez ele demore a 
entender isso, e daí nem sempre nos retribua com o mesmo respeito. 
Mas não podemos depender dessa condição para exercer o nosso 
próprio posicionamento ético (2000, p. 240). 

 

Numa perspectiva de formação humana, os diferentes são tratados de forma 

diferenciada, são acolhidos nas suas semelhanças e diferenças. Para Buber, a 

atividade educativa só se realiza verdadeiramente no respeito e na escuta ao outro, 

na palavra autêntica, na reciprocidade. O objetivo principal da tarefa educativa é “o 

desenvolvimento das qualidades individuais do educando” (1982, p. 26).  

Vale questionar: seria mesmo possível uma atenção voltada para os alunos, 

individualmente, numa turma de setenta alunos e diversos professores? Por que 

essa postura por parte dos alunos com relação a professora? Por que o 

desinteresse? Que aspectos estão sendo desconsiderados na formação dos futuros 

médicos para que tenham tais atitudes? A resposta estaria contemplada na fala da 

aluna Pintassilgo? Em entrevista, ela comenta: 
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(...) quando a aula é mais interessante todo mundo participa bem, se 
engaja bem. Quando a gente acha a aula muito superficial, aí tem 
gente que fica desinteressada, aí começa a ficar dispersa, e conversa 
em sala de aula (...) (Aluna Pintassilgo).  
 

 Esse depoimento coincide com o da aluna Patativa, quando ela compara a 

aula dos dois módulos, dizendo: 

 
Eu acho que esse segundo semestre foi melhor do que o primeiro. No 
primeiro eu achei as aulas num esquema muito repetitivo, muito 
cansativo. Aquele negócio de “slides”, o professor falando meia hora. 
E até o trabalho, ao invés de ser uma coisa diferente, uma coisa de 
repente, criativa, baseada no que se aprendeu, não. O professor 
chegava e dizia: - ‘É assim (...) tal grupo vai explicar tal tema’! Era um 
repeteco da aula, ficava cansativo (Aluna Patativa). 

 

 As falas são indicativas de que há insatisfação por parte de alunos e de 

professores, com relação a algumas práticas em sala de aula. É uma insatisfação 

mútua que pode contribuir para o afastamento da relação dialógica e concorrer para 

uma postura antiética de ambas as partes. Na ausência de abertura ao diálogo, por 

vezes, ocorre o desrespeito de uns para com os outros. 

 Os alunos são mesmo desinteressados ou mostram-se desinteressados em 

algumas ocasiões, uma vez que a maioria dos professores os considera “estudiosos, 

diferenciados, esforçados?” Por que alguns alunos são resistentes às demandas dos 

professores, uma vez que já foi dito que “os alunos sempre respondem às 

solicitações docentes?” Eis mais uma contradição identificada na aula e que merece 

a reflexão por parte de nós, professores! 

Alguns alunos demonstram uma postura de discriminação com relação às 

práticas docentes, a exemplo do seguinte depoimento: 

 

Se não houvesse ata os alunos seriam muito seletivos em relação às 
cadeiras (...) a maioria dos alunos de medicina é autodidata (...) então 
você fornece uma bibliografia e eles estudam (...) então a aula é só 
uma orientação (...) (Aluno Curió). 
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A atitude de competição entre aluno e professor, ao lado dos ensaios de 

diálogo na aula, tem, na voz do aluno, um traço de auto-suficiência. Minimizando a 

importância da aula e da docência, o aluno não percebe a contribuição que o 

professor dá no processo de construção do conhecimento. A que aula se refere o 

aluno? E de qual professor prescinde? Decerto não é da aula, nem do docente 

apontado por Schön, que é aquele que “se esforça por ir ao encontro do aluno e 

entender o seu próprio processo de conhecimento, ajudando-o a articular o seu 

conhecimento na ação com o saber escolar” (apud NÓVOA, 1992, p. 82). 

Mas, como ser um médico de competência sem ter o prestígio que, por vezes, 

a competição lhe confere? Como se tornar um médico com competência sem ser 

competitivo se desde o acesso ao Curso já é requerida do estudante uma atitude de 

disputa por um lugar na universidade?  Vale refletir que o Curso Médico tem dado 

prestígio e status ao estudante que consegue romper “os cerrados nevoeiros” do 

vestibular de medicina e “voar para claros e deslumbrantes céus” da formação 

médica. 

 

Ocorre que, a despeito das práticas competitivas recorrentes na preparação 

para o vestibular e acesso ao curso; da correlação de forças defensoras de 

paradigmas diversos com impactos na aula, os dados da pesquisa revelam um 

processo de ruptura com essa cultura, ainda hegemônica. O novo projeto político 

pedagógico e a nova organização curricular, no diálogo com os saberes dos 

professores e dos alunos na sala de aula, viabilizam novas práticas pedagógicas e 

posturas docentes diferenciadas em sala de aula, que se revelam de modo ambíguo 

e sinalizam na perspectiva de uma formação profissional humana.  



 210 

Na formação do médico, competência e competição são elementos que se 

exigem e se complementam mutuamente no interior da aula, e não pólos 

antagônicos no processo de concepção e desenvolvimento da mesma. Pois, como 

ser um profissional da saúde com competência para atuar no seu campo de 

trabalho, alienado da competição existente desde o ingresso do estudante no Curso 

até as práticas sociais mais amplas, visivelmente marcadas pela competição nos 

dias atuais? 

 

6. 3 Uma andorinha só não faz verão: do individual ao coletivo, do geral ao 

específico 

 
Os valores pessoais não são apenas individuais, pois só se é 
humano quando a existência se realiza nos registros individual e 
social simultaneamente (SEVERINO, 2001, p. 96). 
 
 
Conhecer o humano é antes de mais nada situá-lo no universo e não 
separá-lo dele (MORIN, 2000, p. 47). 

 

A conflituosa convivência entre o paradigma da medicina curativa voltada 

para a atenção individual, com o novo paradigma da medicina preventiva da saúde 

coletiva tem impacto na aula, na definição da metodologia de trabalho, na 

valorização dos conteúdos, nos espaços de ensino-aprendizagem. 

Este tópico trata dos sentidos apreendidos nas complexas relações entre a 

dimensão individual e coletiva da saúde, e entre a especialização e a generalização 

médica, que se revelam na aula estudada. 

 

6.3.1 Voando sozinho e voando em bando: os sentidos da saúde coletiva e da 

atenção à saúde individual  
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(...) Há um pedaço de mim que pertence só a mim mesmo. Que é o 
meu “eu”. Que é a minha dimensão individual e que ninguém pode 
negar, nem abafar. Mas isso não é o que me explica. É o plano social 
em que eu me faço (FREIRE, 1997, p. 43). 

 

Nesse ponto, vale escutar o que dizem os alunos: 

 

É preciso esclarecer a turma que quando ela vai para o PSF é para 
agir, não em termos da teoria clássica de medicina e sim para você 
agir na Política de Saúde, para aprender como funciona na prática a 
Política de Saúde de um PSF (Aluno Canário-da-terra). 
 
 
Você não pode ficar muito tempo estudando política de saúde em 
casa (...) você não pode tirar muito tempo do seu estudo para isso 
(...), quem vai estudar mais é quem se interessar mais e for querer ser 
Vereador, ser um Secretário de Saúde (...). Eu acho que o aluno não 
deve ter a particularidade da política de saúde (...) eu acho que você 
tem que ter apenas uma boa base. Já desde o primeiro período, a 
gente vem tendo esses módulos e eles estão se confundindo muito, 
nos objetivos (...) eles não têm objetivos separados uns dos outros, é 
o que a maioria da turma pensa. Então você fica: de novo, o mesmo 
assunto! (Aluno Curió). 

 

Os discursos revelam falta de clareza quanto aos objetivos das atividades 

desenvolvidas nas unidades de saúde e preconceito em torno dos conteúdos de 

aula dos módulos de ABS I, ASB II e do módulo de Saúde e Sociedade, estudado no 

primeiro período. Esses módulos referentes à problemática da saúde coletiva, na 

visão dos alunos, se contrapõem ao conhecimento “clássico” de uma “medicina 

teórica”, como eles dizem. 

 

Em geral os temas foram bem bonzinhos (...) são os chamados 
Módulos Sociais. A idéia das atividades em sala de aula, de repente é 
boa, mas para quem fica assim no corre-corre que é aqui na 
Universidade, aí a gente acaba menosprezando um pouco esses 
módulos (Aluna Patativa). 
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As temáticas e as atividades são “boazinhas”, porém de menor importância 

diante de outros módulos, considerados pelos alunos como sendo “mais difíceis, 

mais complexos, mais sérios”. A seguir, a fala do professor ajuda a entender a 

discriminação que os alunos fazem com relação aos conteúdos dos módulos. 

 
(...) É SACO I, SACO II (...)! Então eles ficam receosos e tem crítica 
assim: “O curso médico, agora, só vai formar Sanitarista”. Médico 
sanitarista não é médico (...) para os alunos. Médico é o cardiologista, 
o neurologista, o cirurgião (Professor Cardeal). 

 

Um aspecto sintomático do preconceito é o fato dos jovens estudantes 

apelidarem de SACO a aula cujas temáticas estão no campo da saúde coletiva, 

aproveitando a sigla para dar um tom pejorativo à aula. 

 

(...) em termos de assunto é a aula de um módulo diferente de todas 
as cadeiras porque não é um módulo daquela medicina normal (...), 
daquela medicina clássica (...), medicina teórica e sim é uma coisa 
mais prática dentro das comunidades (...). (Aluno Canário-da-terra) 

 

Os discursos deixam às claras a presença, na aula, de resquícios do 

cientificismo próprio da ciência positivista, de maior valorização do conhecimento 

teórico em detrimento do conhecimento nascido na experiência cotidiana, o que, 

nesse ponto, se contrapõe aos princípios da nova ciência, em que o senso comum é 

tão valorizado quanto o conhecimento elaborado pela comunidade científica, 

conforme teorias de Santos (1999) e Morin (2000). 

Para Santos, o conhecimento científico, no contexto do novo paradigma, tem 

maior importância na medida em que se converte num novo senso comum, tornando 

de fundamental importância o diálogo dos saberes. 
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Há uma “medicina clássica” e uma “medicina prática”? Esses saberes são 

diferentes e mobilizados em situações diversas, conforme os contextos e os sujeitos 

envolvidos? Estão, eles, submetidos a uma hierarquia, numa escala de valores? 

 

Os alunos ficam muito inquietos sem perceber a lógica da proposta 
pedagógica (...) Eles acham que não vai se encontrar com a Ciência 
Médica, que no PSF eles têm um contato pontual (...), eles não vêm 
resultados e tal (...) (Professor Cardeal). 

 

A reflexão permite entender que a menor importância dada à atenção básica 

está vinculada ao conceito de hierarquização, presente na construção do novo 

Sistema de Saúde, no qual os serviços são organizados por níveis de atenção a 

variar de acordo com as respectivas densidades tecnológicas. 

Ocorre que a baixa densidade tecnológica não significa, necessariamente, 

baixa complexidade do serviço médico prestado. Pois, na atenção básica, por vezes, 

as situações do cotidiano envolvem casos instrumentalmente simples e que são 

patologicamente mais fáceis de solucionar, mas que nem por isso deixam de 

envolver conhecimentos, habilidades e práticas de alta complexidade, pois dizem 

respeito a diversos campos do conhecimento, como também à pessoa humana no 

seu conjunto. 

Assim, nem sempre o uso de recursos tecnológicos menos sofisticados 

significa baixa complexidade, a exemplo da atenção à saúde coletiva dirigida às 

pessoas nas suas condições de vida, aos sujeitos na complexidade humana. Mesmo 

assim, os alunos dizem: 

 

Eu acho que falta mais alguma coisa na disciplina: aprofundar mais os 
temas. A gente acha que os temas são tratados muito 
superficialmente (...) no fim das contas, a gente tem muito tempo de 
aula e o aprendizado não é tanto, a gente não aproveita muito a 
disciplina (...). Inclusive essa sugestão nós já fizemos várias vezes, 
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mas até agora não tivemos nenhuma resposta, continua do mesmo 
jeito. Então eu acho que fica monótono trabalhar toda vez a mesma 
coisa, coisas que já foram repetidas em outros módulos, outros 
períodos, então, a gente começa a perder o interesse (Aluna 
Pintassilgo). 

 

           Os estudantes queixam-se da superficialidade teórica, ao mesmo tempo em 

que criticam a repetição dos temas em sala de aula. Segundo o depoimento da 

Professora Bem-te-vi, o aluno diz assim: “Ah, eu quero ser médico e pelo que estou 

vendo basta você saber um pouco de psicologuês (...)”! Essa expressão revela uma 

concepção fragmentada e de desvalorização de algumas áreas conhecimento. 

          Os estudantes desejam o aprofundamento teórico. A que superficialidade se 

referem os estudantes? Falam no sentido de maior aprofundamento da “ciência 

médica”, como eles dizem? Ou do aprofundamento de questões relativas aos 

problemas sociais que trazem conseqüências maléficas à saúde da população mais 

desfavorecida? 

 Os conteúdos de medicina como biologia, fisiologia e farmacologia têm 

sentidos quando referidos aos sujeitos e às suas condições reais de vida. Então, o 

aprofundamento de que falam os alunos, não estaria no diálogo entre a “ciência 

médica” e as condições de vida da população? Isso é o que sugere a metodologia do 

ensino-aprendizagem adotada na aula. 

As falas dos alunos deixam transparecer a concepção de que o conhecimento 

“aplicado na prática” é mesmo diferente do conhecimento “teórico” trabalhado em 

sala de aula; é um saber “mais simples”. E, ainda, passam uma concepção de que a 

prática médica em hospitais e ambulatórios clínicos demanda uma formação 

diferente, mais complexa da que é exigida na atenção básica prestada nas unidades 

de saúde, onde o atendimento da população ainda é tão precário. 
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Eles começam a dizer: “Estou no PSF para nunca ser médico do 
PSF”, negando a prática (...). Porque são situações de trabalho, de 
certa forma, precárias, não é? São casas alugadas (...), grandes (...), 
são casas adaptadas (...) (Professor Cardeal). 

 
 

O profissional da área médica é um profissional que trabalha muito 
(...) Para um profissional ter um salário hoje considerado de classe 
média ele tem que ter pelo menos quatro empregos (...). A questão da 
compensação financeira é muito importante. E onde é que essa 
compensação financeira se dá na forma mais justa: é na área da 
saúde coletiva ou é na área da alta especialização? É na área da alta 
especialização! (...) A questão da remuneração do setor público é 
muito injusta! (Professora Bem-te-vi). 
 
 
O indivíduo que trabalha com saúde coletiva, o espaço dele é o 
público. Ele vai ser de uma Secretaria de Saúde, vai ser do Ministério 
da Saúde, ou vai ser um professor universitário de uma escola pública 
(...). E a remuneração do setor público não é justa (Professora Sabiá). 

 

De fato, são precários os espaços dedicados aos cuidados básicos com a 

saúde da população, desde as condições do ambiente físico, equipamentos de baixa 

tecnologia e materiais escassos, às relações de trabalho e remuneração que recebe 

o médico sanitarista. 

Então, é compreensível que a valorização do conteúdo a ser trabalhado em 

sala de aula esteja vinculada ao prestígio do profissional, que por sua vez, também 

está atrelado à questão financeira. Nesse sentido, diz a Professora Sabiá: “Existe 

até um estigma de se dizer que o profissional médico que vai trabalhar com a Saúde 

Coletiva é porque ele é frágil na Clínica”; o que reafirma a idéia de que a atividade 

médica voltada para o coletivo é mesmo considerada por alguns como sendo de 

menor importância. Nesse sentido depõe o aluno: 

 

Teve assunto como violência que os professores passaram uns sete 
textos, cada texto tinha bem umas dez páginas (...) Aí você já tem 
várias cadeiras que são complicadíssimas de entender, de estudo, de 
tomada de tempo (...). Então você não pode passar uma boa parte do 
seu tempo estudando setenta páginas de Política de Saúde (...). Não 
sei em que violência na criança, violência no adolescente, violência 
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não sei aonde (...). Acho que estuda mais quem está mais perto do 
assunto. A gente está muito longe para estar estudando essas 
particularidades (Aluno Canário-da-terra).  
 

O aluno sente-se distante das questões que afligem a maior parte da 

sociedade, ainda que a violência cresça a cada dia ao nosso redor, a exemplo da 

deterioração dos recursos naturais dos quais depende a nossa sobrevivência; da 

violência explícita e simbólica dos nossos valores, do nosso corpo, da nossa alma. O 

que faz com que um estudante em formação e, ainda, em formação profissional da 

área de saúde se sinta distante de questões dessa ordem?  Essa é mais uma 

questão que surge a partir dos dados e deixo como reflexão para nós educadores 

dessa Instituição.  

Na aula, a temática é mesmo abordada superficialmente, uma vez que não 

abre espaço para que o aluno expresse, publicamente, sua indiferença em relação à 

problemática, para que os argumentos do aluno possam fluir e dialogar com os 

acontecimentos do cotidiano, com os demais sujeitos e, ao mesmo tempo, com as 

setenta páginas a que ele se refere. 

Tensas relações na atenção à saúde individual e à saúde coletiva são 

aspectos que estão presentes na aula estudada, que se expressam, notadamente, 

na valorização de determinados conteúdos de ensino-aprendizagem em detrimento 

de outros. 

 Mariotti adverte que “o individualismo leva ao isolamento. A individualidade 

conduz à interpessoalidade” (2000, p. 167). Preservar a individualidade de si próprio 

e do outro é condição de uma relação dialógica e ética. Isso difere de uma postura 

individualista que impede o encontro verdadeiro de um com o outro. Uma relação 

eminentemente coletiva não se faz com individualismos; é constituída de 

individualidades. 
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Na aula estudada, a atenção à saúde coletiva é focalizada sem que a atenção 

à saúde individual seja descuidada, haja vista o prescrito no projeto político 

pedagógico do Curso e no conflito de posições entre os sujeitos na aula.  

Vejo essas tensões como legítimas num processo de transição paradigmática; 

uma possibilidade de superação da dicotomia individual-coletivo, própria do 

pensamento linear-positivista. Tentar romper com a prática de atenção à pessoa nos 

seus aspectos individuais e voltar-se exclusivamente à atenção coletiva é incorrer no 

mesmo equívoco que foi ter o paradigma curativista e individualista como 

hegemônico até a década de 1990. Vale refletir que um processo não nega o outro; 

um prescinde do outro. 

 

6.3.2 Do vôo panorâmico ao mergulho no mar: da generalização à 

especialização médica 

 

A prática médica é uma prática fragmentada. O indivíduo não é visto 
inteiro (...) é visto o bicho do pé que está no dedo mínimo dele (...); 
não é o Sr. João, Dona Maria ou Dona Lisa (...), o indivíduo é um 
número, é um prontuário (...) (Professora Sabiá). 

 
 

A voz da professora sugere que, ainda hoje, é recorrente uma prática médica 

presidida pela medicina biologista cartesiana. Conforme revelam os estudos de 

Martins (2003, p. 32), “as explicações da biomédica que estão voltadas ao 

atendimento individualizado e especializado obscurecem a compreensão da 

medicina como fenômeno social”.  O relato de uma professora pode ilustrar como a 

questão é tratada em sala de aula. 

 

Qual é a idéia quando eles entram no Curso Médico? Eles entram 
com a idéia daquele modelo individualizado (...) Eu até brinco com 
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eles dizendo: A gente enche os ombros para dizer: “Somos 
profissionais da saúde”! “Será que somos da saúde ou da doença”? Aí 
eles param para pensar. De fato, nós somos profissionais da doença. 
Pelo menos o currículo que a gente vinha trabalhando é para a 
doença. Aí no mesmo momento eu digo para eles: “Não significa dizer 
que a gente tenha de descuidar da questão doença porque a gente 
nunca vai deixar de ter doente; mas se a gente investe mais numa 
perspectiva de prevenção, de promoção da saúde, a gente vai ter 
mais, ou menos doentes”? Aí eles dizem: “Menos”! “Então vejam bem, 
doença a gente nunca vai deixar de ter; por exemplo, o indivíduo que 
tem uma doença crônica, tipo uma diabete, uma hipertensão que até o 
momento, no protocolo geral, não tem cura (...) já tem uma 
experiência com célula-tronco; com pâncreas, curando paciente de 
diabete; uma experiência mundial”! Então a gente não pode dizer que 
é um protocolo, não é? Esse indivíduo pode ter a doença controlada; 
isso também é promoção e, prevenção (...) E o que é que a gente vem 
trabalhando maciçamente? A gente vem investindo, inclusive do ponto 
de vista financeiro, na cura (...): são os óbitos, os seqüelados que 
você poderia ter evitado muito atrás. O primeiro transplante de fígado 
feito em criança, aqui, no Estado, foi motivado por uma parasitose, um 
comprimido de Mebenzatol que essa criança não tomou lá atrás. A 
cirurgia ficou em torno de cinqüenta mil reais; um comprimido de 
Mebenzatol deve custar para o Estado zero vírgula zero cinco 
centavos (...) (Professora Sabiá).  
 

O depoimento da professora reafirma a idéia de que na sala de aula convivem 

o paradigma antigo, ainda presente no ideário dos sujeitos, e o novo que se anuncia, 

tanto nos movimentos sociais, como nas políticas públicas, definindo novas 

propostas, no campo da formação. Na aula, a professora problematiza uma temática 

de fundamental importância para compreensão do novo paradigma pelo aluno, 

revelando sua própria compreensão de como se dão as relações; provoca a 

reflexão, criando condições para que se estabeleça o diálogo crítico em sala de aula, 

sinalizando para uma prática pedagógica numa perspectiva dialógica, o que é 

corroborado no depoimento de uma outra professora: 

 

O que esses alunos vêem? Qual é o imaginário deles? O que é 
valorizado socialmente é que tudo é atenção curativa e 
individualizada. Então eles chegam aqui numa expectativa de que vão 
aferir pressão, de que eles vão fazer consulta. Eles entendem que 
isso é ser médico. Isso é também é ser médico! Mas ser médico não é 
só isso! (...) Então quando eles chegam ao primeiro período que é 
muito mais uma abordagem, eles conhecerem a comunidade, aí eles 
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fazem uma demanda assim: ‘Ah, a gente não quer saber isso, não; a 
gente quer ficar com um médico na Unidade, quer aferir pressão, a 
gente quer fazer isso, a gente quer fazer aquilo (...)’. Então o 
imaginário deles está calcado nisso! (Professora Bem-te-vi). 

 

O imaginário vem sendo construído num confronto de paradigmas: medicina 

curativa e individualizada, e medicina preventiva e coletiva. As falas das professoras 

revelam a compreensão de que as competências necessárias para ser médico 

envolvem aspectos que vão além do desenvolvimento de habilidades técnicas; têm a 

ver com questões de ordem política, econômica e ética, o que requer uma postura 

crítico-reflexiva diante da realidade. 

 
O aluno se adapta muito mais (...) é muito mais confortável para ele 
estar vendo o doente como uma coisa estática, o doente que eu vou 
intervir. E pior ainda, não é mais o doente, é um pedaço do doente; é 
aquele dedo que está doente, aquele olho que está doente, àquele 
ouvido e nariz que está doente. Já perde a dimensão do ser humano 
(...); há uma fragmentação do ser humano (Professor Cardeal). 
 
 
(...) Eles têm àquela cabeça americana, da sofisticação, querem saber 
da UTI, não pensam que é cerca de 5% ou 10% das crianças que 
ficam na UTI (...). Vai ver que são alguns professores que passam 
essa idéia para eles (...) (Professora Beija-flor). 

 

A supremacia da especialização, em detrimento da generalização, na área 

médica, faz parte do ideário tanto de grupos de professores, como no meio de 

estudantes de medicina, conforme expressa a fala dos professores acima. Porém, o 

próprio conteúdo dos módulos de ABS I e II e a metodologia de aula proposta 

sugerem uma nova relação entre o geral e o específico, entre a cura e a prevenção. 

 

É esse contraponto: essa aula é uma tentativa de modificação para 
uma aula em que se procura aproximar o aluno, quanto mais precoce 
possível, de uma pessoa e não de um doente, nem de uma orelha, 
nem de um nariz, nem de um intestino (...). É uma tentativa de levá-lo, 
concretamente à vida que as pessoas estão levando, nos locais onde 
as pessoas adoecem; como é que as pessoas trabalham no ‘front’; as 
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pessoas, as equipes que trabalham no ‘front’ da Saúde da Família, na 
tentativa de pegar aquela pessoa potencialmente doente ou próxima a 
adoecer convivendo no meio que é insalubre. A aproximação é nesse 
sentido, é que se veja como é a realidade do serviço de saúde 
(Professor Cardeal). 

 

O depoimento do professor revela, por um lado, uma ideologia cristalizada 

que se orienta pelo paradigma antigo e, por outro, intenções políticas forjadas em 

meio às lutas sociais por um sistema público de saúde, na perspectiva da unidade 

de princípios éticos e de integralidade da pessoa humana. 

 

Tem gente hiper-especializada nas áreas básicas (...). Ele pega parte 
do rim em diversos pacientes, faz um estudo e quer depositar no 
aluno aquele conhecimento (...); questões muito técnicas, biologistas 
em que o professor se especializou só naquilo (...) Ele dá 
profundamente uma aula de renal e quer que o aluno tenha aquele 
conhecimento (...) Alguns são encantados com o saber, com a 
especialização da ignorância, o ignorante especialista, ignorância 
superespecializada. E aquilo ali é fator também de quebrar a formação 
humanista que a gente se propõe, a visão do humano. A gente quer o 
médico generalista (Professor Cardeal). 

 

O professor faz crítica à ideologia da especialização médica que, na sua 

visão, serve melhor ao setor privado e beneficia uma minoria da população. Ao 

voltar-se prioritariamente para a doença, no campo da medicina, foi se intensificando 

o processo de especialização médica, potencializada pelo avanço da tecnologia, e 

pela acentuada divisão social e técnica da produção do trabalho em geral, a partir de 

meados do século XX. Como se pode ver, isso vai tendo repercussões na formação 

do médico. 

 

Não que eu não entenda a importância da especialização; a 
especialização é muito importante. Mas a gente tem que trabalhar a 
partir das necessidades de saúde da população. Você vê que têm 
demandas muito maiores no campo do coletivo do que no campo da 
auto-especialização. (Professora Sabiá) 
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 Na intenção de romper com o paradigma dominante, às vezes o professor dá 

ênfase à formação generalista do médico. Os sujeitos, de modo geral, não são 

contrários à especialização médica em si, mas a toda a magia que envolve o médico 

especialista, proposta que seduz os jovens estudantes e dificulta que percebam a 

medicina como um campo de saber que se volta à pessoa na sua condição humana 

integral. Para o Professor Cardeal, a aula dentro da reforma curricular 

 

(...) desmistifica a postura do médico que está lá na frente, todo de 
branco, que opera e tal (...). Desmistifica o endeusamento que se tem 
dos grandes cirurgiões, dos grandes clínicos que vêm falar de 
doenças que nunca existiram (...), que é dada nas aulas magistrais 
(Professor Cardeal). 
 
 
Nós trabalhamos exatamente na contraposição a esse modelo. Então 
o aluno está dentro da grade curricular de um modelo pedagógico da 
valorização da especialização, do individual, da fragmentação. E nós 
trazemos uma proposta que se contrapõe frontalmente a isso, que é 
trabalhar, exatamente, na perspectiva da integralidade, de um olhar 
holístico sobre o indivíduo. Então nós estamos num movimento que se 
pode dizer que é contra-hegemônico (Professora Sabiá). 

 

A convivência do novo currículo e o antigo currículo fomenta um conflito de 

posições, influenciando o pensamento e o agir dos professores, profissionais da 

saúde, e dos próprios alunos, no contexto da aula do Curso Médico. Dentro do 

mesmo Curso, há professores defensores da especialização médica orientada pelo 

paradigma da medicina curativa e individualizada, e professores generalistas que 

defendem a prática médica voltada para a promoção da saúde do conjunto da 

população. 

Ocorre que a importância dada à especialização não vem apenas dos 

próprios especialistas, nem dos alunos seduzidos pela imagem que fazem do ser 

médico, mas, contraditoriamente, também faz parte do ideário dos próprios 

professores defensores do novo projeto pedagógico. 
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Nós convidamos pessoas especialistas, também, para participarem da 
aula (...), para dar um grau de importância, mostrar que o que eles 
estão fazendo, existem especialistas no assunto (...). Não é qualquer 
pessoa que pode fazer (...). Então, a gente não está dando uma 
medicina de segunda categoria para eles, não! (Professora Beija-flor). 

 

Então, existe uma medicina de primeira e outra de segunda categoria? Se a 

medicina de primeira categoria diz respeito ao conhecimento especializado, qual 

seria a medicina de segunda categoria? A fala da professora reflete o momento de 

transição em que se faz a aula do Curso Médico, em que os discursos são por 

demais ambíguos. 

O paradigma ainda dominante tem impacto na formação do médico e faz 

compreender atitudes preconceituosas em relação à atenção básica da saúde, cujo 

paradigma é o da promoção e prevenção da saúde coletiva. Conforme relatei, os 

alunos apresentam resistência em fazer a leitura dos textos referentes às temáticas 

de saúde coletiva e em dedicar o seu tempo de formação a esse campo de atuação. 

 

Historicamente a gente tem um modelo de Atenção Básica neste País 
que trabalha, não a partir das necessidades de saúde e sim a partir de 
uma oferta de serviço. A oferta é que determina qual será a 
necessidade da população, quer dizer, uma inversão total de valores! 
(...) Um profissional da área de saúde compra um tomógrafo. E para 
que esse tomógrafo dê o retorno financeiro que precisa, ele tem que, 
no mínimo, fazer cinqüenta tomografias por dia. E, aí, a população 
tem essa necessidade de cinqüenta tomografias por dia? (...) Direito 
todo cidadão tem, legalmente está garantido na Constituição (...). 
Direito é uma coisa (...); agora, eu ter que fazer isso porque eu preciso 
que o meu equipamento gere um lucro, aí é outra coisa (Professora 
Sabiá). 
 
 
A especialização é uma coisa perniciosa, é, inclusive, dentro da lógica 
dos Sistemas Privados de Saúde, dentro da saúde complementar. O 
que eles gastam por conta da especialização do mercado (...). Não é o 
SUS que gasta com a superespecialização, não! Não é só o SUS, a 
Medicina complementar, também. Você tem uma dor de cabeça, você 
vai ter uma consulta com o otorrino, depois o otorrino manda você 
para o neuro, depois manda você para o gastro. Enquanto o Médico 
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com uma ação geral ele daria uma resolutividade só numa consulta 
só. Então o custo daquele doente com a fragmentação da prática 
médica (...) Não é só o custo, as relações humanas completamente 
fragilizadas, o médico não interage com o paciente, o custo muito alto, 
não é? O médico não tem resolutividade (...) Você tem que ensinar na 
Rede (...) (Professor Cardeal). 

 

 Os depoimentos revelam a complexidade que envolve a relação entre a 

especialização e a generalização médica. Pois não se trata, apenas, de conflitos do 

ponto de vista epistemológico a serem resolvidos a partir de uma metodologia de 

ensino-aprendizagem, nem de confrontos entre projetos formativos, mas tudo isso 

envolve questões de ordem política e econômica que interferem, concorrem e, por 

vezes, direcionam a prática pedagógica. 

 
Eu acredito nesses alunos novos que vão chegar à sala de aula, mais 
adiante e vão cobrar coisas que eles viram no Serviço, cobrar essa 
prática do professor que não sabe o que são os Programas. Eles não 
sabem quais são as atenções de promoção (...) Se perguntar assim: 
“Na sua área o que é promoção de saúde?” Vá perguntar ao 
endocrinologista: “O que é promoção?” Faça uma pesquisa 
perguntando o que significa promoção: “é fazer o quê?” Eles vão dizer 
logo que é vacinar, é diagnóstico precoce (...) “O que é promover 
saúde na tua área?” Isso ele não tem. Não é só a questão da 
promoção, mas a vivência que ele não tem (Professor Cardeal). 

 

Estabelecer separação entre o geral e o específico; priorizar uma dessas 

dimensões em detrimento de outra é uma postura incompatível com formação 

humana integral. Como separar a formação geral do médico de uma especialidade 

médica e vice-versa? Como compreender a parte sem tomar o todo? Como tratar o 

todo sem deter-se nas partes? 

As tensas relações entre o geral e o específico também presentes na aula 

têm origem na transição de paradigmas da ciência médica. Isso é identificado, não 

só na valorização de determinados conhecimentos, mas no status dos profissionais 

da saúde que têm especialização médica. Como já disse anteriormente, há questões 

de ordem política, econômica e ética em jogo. 



 224 

Os discursos apreendidos ao longo da pesquisa revelaram a influência 

dessas questões no ideário de professores e alunos e como dito, têm impacto nas 

posturas dos alunos e dos professores na referida aula. 

A crítica que se faz é que por vezes “a busca por especialização deixa de ser 

um imperativo científico para aparecer como uma estratégia de expansão do capital 

médico” (MARTINS, 2003, p. 194). Esse é um fato preocupante que pode ameaçar a 

confiança que se tem em especialistas sem, no entanto negar a importância que tem 

a especialização médica, haja vista o avanço da ciência e a produção de tecnologias 

que têm possibilitado grandes conquistas no campo da medicina. 
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ENFIM, UM POUSO! A TÍTULO DE CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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Questiono a realidade do lugar em que me encontro e com a qual estou 

comprometida, a aula universitária. Parto do conhecido; tinha um horizonte de pré-

compreensão do objeto. Adentro no discurso produzido acerca do mesmo em suas 

múltiplas relações e referências. Munida desses recursos, mas procurando deixá-los 

à parte, vou ao campo. Faço uma releitura da aula em situação; interpreto a 

realidade a partir da vivência e do vivido pensado pelos sujeitos diretamente 

envolvidos no processo. Reencontro o objeto com as antigas marcas do que já foi, 

tingido de novas cores; tem um novo brilho, incorpora outros fios, já não é o mesmo. 

Elaboro novo horizonte de compreensão, sem perder de vista a idéia que se mantém 

sobre as asas e orienta a rota no vôo da pesquisa: a formação integral da pessoa 

humana, que tem a ética e o diálogo como condição do processo educativo. 

A descrição interpretativa possibilita fazer uma restituição da estrutura do 

objeto apreendendo unidades de sentido, desvelando e suscitando novos 

questionamentos em torno do mesmo. O pouso remete para novos vôos! A figura 

seguinte procura ilustrar a sistematização da estrutura da aula estudada, em suas 

múltiplas relações, interações, influências e referências.  
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O estudo revela que a aula universitária se constitui na complexa relação 

entre práticas aninhadas compartilhadas e práticas aninhadas concorrentes. A aula 

institui-se em dupla dimensão: regularidade plural e diversidade. 

A dimensão de regularidade plural reside nas práticas aninhadas 

compartilhadas (o ensino-aprendizagem, o currículo, a sala de aula e a docência) 

que se desenvolvem numa mútua relação no interior da estrutura fenomenal do 

objeto. Regularidade, porque são práticas recorrentes, e plural, em vista da 

multiplicidade de sentidos que contém cada um desses elementos e todos juntos no 

tempo e no lugar em que se desenvolvem: a aula do Curso Médico, na Universidade 

em tempos de crítica e transição de paradigmas. 

A dimensão de diversidade corresponde às práticas aninhadas concorrentes 

que têm impacto na realização da aula. No caso específico do Curso Médico, 

identifico: as políticas de saúde, os movimentos sociais em torno da saúde pública e 

as práticas médicas. 
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Todas essas práticas estão aninhadas umas nas outras e a identificação de 

uma dupla dimensão só acontece em nível de um esforço teórico-metodológico, uma 

vez que no vivido são dimensões indistintas, nutrem-se dialeticamente. No processo 

de construção da aula, as relações que se estabelecem entre as dimensões de 

regularidade plural e de diversidade, contraditoriamente, produzem a marca de 

singularidade da aula no contexto do Curso Médico. 

Em meio a essa complexidade, a aula estudada realiza-se num movimento de 

tensas relações entre os sentidos de: teoria-prática; competência-competição; geral-

específico; individual-coletivo. Destaco, a seguir, alguns processos que se 

desenvolvem nas múltiplas relações, interações, influências e referências entre os 

diversos aspectos que integram o objeto e os que residem no interior da sua 

estrutura, e entre esses e o contexto. 

1. O currículo vivido não é a real expressão do prescrito, mas é o possível na 

aula do Curso Médico. O projeto político-pedagógico do qual o currículo faz parte 

traz uma orientação educativo-formativa de humanização do curso e da profissão e 

uma orientação didático-pedagógica que focaliza a aprendizagem do aluno como 

processo de construção do conhecimento, a partir de uma prática pedagógica 

problematizadora. Esse projeto, que, por sua vez, segue orientações das Diretrizes 

Curriculares para os Cursos Médicos do país, é elaborado num contexto de conflito 

entre paradigmas que são defendidos por grupos diversos, ao mesmo tempo em que 

é influenciado pela produção acadêmica existente no interior da própria instituição 

universitária. 

As práticas e as interpretações que os sujeitos da aula fazem dessas práticas 

revelam conflitos de posições que, na relação com o prescrito, promovem as tensas 

relações às quais me refiro. 
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Por exemplo, apesar da organização integrada e interdisciplinar do currículo, 

a pesquisa revela que, na aula, há uma valorização de determinados conteúdos, em 

detrimento de outros. O conteúdo de ensino que contempla a saúde coletiva é objeto 

de discriminação e se reveste de menor importância do que conteúdos da fisiologia 

e da biologia, por parte de alguns professores e alunos que consideram esses 

últimos como sendo de maior complexidade. Para os sujeitos da aula, a 

competência do médico está relacionada à aprendizagem da “ciência médica”, que, 

por vezes, é identificada como sendo a “Medicina clássica”, o saber “teórico”. Há 

uma distinção entre o conhecimento clássico e o popular, o prático e o teórico.  

Vejo na aula as marca do conflito de paradigmas da Medicina. Há uma 

concepção que enfatiza mais a cura da doença do que a saúde integral das 

pessoas; valoriza mais as especializações do que a generalização médica. Esse 

paradigma ainda tem hegemonia na prática médica recorrente, a despeito dos 

movimentos sociais a favor da humanização da profissão em que a Medicina 

contempla as unidades teoria-prática, generalização-especialização, individualidade-

coletividade. Para alguns alunos e professores, há um conhecimento clássico e 

complexo a ser preservado e aprofundado, e um conhecimento popular prático e de 

menor complexidade. O conhecimento “clássico” dá prestígio e status ao profissional 

da Medicina; o conhecimento prático é o conhecimento “aplicado” na saúde pública. 

As precárias condições da atenção básica à saúde da população denotam o 

desprestígio desse saber e influenciam a formação do futuro médico que deseja 

condições de trabalho favoráveis. 

Essa questão de natureza epistemológica tem amplas determinações sociais 

e implicações na formação ético-humanista dos futuros médicos. Conforme 

concepções construídas e legitimadas nas práticas em sala de aula, a formação 
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pode contribuir para alimentar práticas médicas curativas e individualistas, que são 

bem acolhidas pelo mercado de trabalho do setor privado e voltadas para um 

segmento social mais restrito; como também pode contribuir para a valorização da 

prevenção e promoção da saúde do conjunto da população. 

 Vale atentar para o fato de que, ao mesmo tempo em que a formação na 

universidade influencia as práticas externas, estas também têm influência na 

formação dos estudantes. Isso faz compreender a importância do exercício 

constante da reflexão crítica na aula, de modo que a competência técnico-científica 

esteja integrada ao compromisso político e ético do futuro profissional.  

Vale compreender que o Curso Médico passa por uma crise de identidade 

com expressão na própria fragmentação do campo da Medicina, em meio à quebra 

de paradigmas, ao avanço do conhecimento e de tecnologias cada vez mais 

sofisticadas e à proliferação das especializações médicas. Junta-se a isso uma 

orientação político-econômica neoliberal que valoriza a aplicação desses 

conhecimentos e técnicas de forma utilitária e pragmática, com ênfase nas 

especializações médicas e nos atendimentos individualizados. É importante 

considerar que, ao lado disso, há um movimento social em prol de uma Medicina 

eminentemente humana. 

Se, por um lado, o aprofundamento dos saberes e a produção de recursos 

tecnológicos fazem avançar esse campo de conhecimento, qualificam o ensino 

médico e ampliam as possibilidades de saúde da população, por outro lado, esses 

mesmos recursos, por vezes, concorrem para separar os saberes, dividir os 

profissionais, fragmentar as pessoas, distanciar o profissional da Medicina do sujeito 

de sua intervenção. 
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Além do privilégio de certas áreas do conhecimento por parte dos sujeitos da 

aula dentro do conflito de paradigmas, o reflexo da fragilidade na identidade do 

curso aparece até nos espaços que ele ocupa hoje na universidade. 

2) As condições do ambiente físico são precárias e incompatíveis com as 

orientações formativas e propostas didático-pedagógicas contidas no projeto. As 

salas de aula e a própria coordenação do Curso ocupam espaços improvisados de 

antigas enfermarias do Hospital das Clínicas; os auditórios sugerem a prevalência 

do paradigma biologicista da Medicina e das práticas pedagógicas tradicionais 

conservadoras. 

A organização da sala de aula sofre o impacto da nova orientação formativa e 

de práticas pedagógicas contidas no novo projeto, as quais exigem uma redefinição 

de seus espaços. As salas vão-se adequando ao novo projeto e exercendo 

influência nas práticas docentes. Considerar o espaço físico como aspecto de 

importância na realização da aula é reconhecer os limites e as possibilidades que o 

mesmo tem na concepção de aula que se quer produzir. A organização do ambiente 

físico, o modo como este é utilizado em sala de aula é uma das expressões 

materiais das tensas relações e intencionalidades em movimento. 

Repensar as salas de aula na Universidade é também uma necessidade que 

se impõe no processo de resgate da identidade do Curso e uma forma de 

potencializar o novo projeto.  

3) O processo de ensino-aprendizagem, que contempla atividades 

pedagógicas nos espaços da sala de aula e das unidades de saúde, como já disse, 

tem como foco a aprendizagem e o processo de construção do conhecimento pelo 

aluno. Leitura e discussão de textos, produção de trabalhos coletivos, observação 

das práticas médicas nas unidades de saúde e relato de atividades realizadas pelos 



 232 

alunos sob orientação dos docentes versam em torno da problemática da atenção 

básica à saúde nos módulos da aula estudada.  Ocorre que a metodologia de aula 

que aproxima o estudante do seu futuro campo de trabalho ainda não incorpora 

todas as possibilidades que apresenta; persistem as tensões.  Há dificuldades de 

integração entre as atividades da sala de aula e as que são desenvolvidas nas 

unidades de saúde; nem sempre o que é observado no campo é tema de aula, nem 

sempre a aula problematiza questões vividas no cotidiano. 

A relação entre professores e alunos desenvolve-se de modo ambíguo, 

fazendo perceber o conflito entre práticas de competição e tentativas de diálogo na 

aula. Com o propósito de garantir que o ensino-aprendizagem ocorra com a 

participação efetiva de todos, a aula é acompanhada por processos de avaliação 

que, ao mesmo tempo em que sinalizam para o diálogo, provocam confrontos entre 

os sujeitos. Esse é um ponto confuso e pouco tratado na aula, que traz as marcas 

das práticas tradicionais conservadoras de um ensino prescritivo, centrado na 

palavra do professor e na passividade do aluno, ao mesmo tempo em que se abre 

ao diálogo. Por vezes, essas práticas levam à negação da função orientadora do 

professor; à cooptação da palavra do aluno; à licenciosidade por parte da turma. 

4) Os alunos do Curso Médico são vistos pelos professores e por eles 

mesmos como diferenciados. Isso fomenta a competição entre alunos e professores, 

dificulta o diálogo, por vezes fere a ética no interior da aula. Como também alimenta 

o status de que goza o profissional da Medicina e a competição entre ele e os 

demais profissionais da saúde e de outros campos do conhecimento.  

Essa mesma condição faz com que alunos e professores exijam uma 

formação competente; querem aprofundamento teórico, muito estudo, bons 
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trabalhos, boas notas. O tornar-se competente convive com práticas de competição 

na busca dos melhores resultados.  

Dessa forma, qualifica-se o ensino médico, ao mesmo tempo em que se corre 

o risco de legitimar uma formação fragmentada e unilateral voltada para atender 

prioritariamente aos anseios de uma sociedade competitiva. Essa é uma postura 

incompatível com a formação integral dos sujeitos, em que a ética tem um papel 

norteador. 

Esses aspectos permitem compreender as complexas relações e as múltiplas 

influências que se estabelecem entre questões de ordem didático-pedagógicas e 

epistemológicas e as exigências sociais da formação do médico. O que suscita uma 

reflexão voltada para a importância das escolhas e intervenções que fazem os 

professores em aula, de modo que: os objetivos do ensino-aprendizagem sejam 

claros para eles próprios e para os alunos; os propósitos dos conteúdos estudados 

em aula e das metodologias desenvolvidas sejam verdadeiramente desvelados em 

aula; o processo ocorra sem imposições de verdades, favorecendo a construção da 

autonomia dos sujeitos ao longo da formação.    

 5) O trabalho pedagógico coletivo ainda é uma prática tímida e pouco 

perceptível aos olhos dos alunos. Os professores, que também são profissionais da 

saúde, fazem parte de um corpo docente dividido, cujas práticas respondem a 

orientações de paradigmas e formações profissionais diversos. Muitos divergem das 

concepções contidas na proposta, a grande maioria não possui formação 

pedagógica. Há um pequeno grupo (equipe docente nuclear) engajado na proposta, 

o qual é responsável pela concepção, desenvolvimento e avaliação da aula. 

A maioria dos professores desenvolve outras atividades fora da universidade; 

alguns acumulam vários empregos; poucos têm formação docente consistente. 
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Ocorre que é visível um processo de formação pedagógica em curso, no qual os 

professores, por motivações e iniciativas próprias, fazem uma revisão de suas 

práticas pedagógicas e encontram apoio nas definições do novo projeto do Curso. A 

organização curricular interdisciplinar ajuda a viabilizar o trabalho pedagógico, numa 

perspectiva de integração, ao mesmo tempo em que os professores que vivenciam 

um processo de formação crítico-reflexiva ajudam a concretizar o projeto.  

A precária formação pedagógica da maioria dos professores tem implicações 

no trabalho pedagógico docente, particularmente na aula; é legitimada na forma de 

acesso do professor à universidade, na qual a valorização do “saber notório” se 

sobrepõe ao saber pedagógico. Isso é uma realidade que se agrava em razão das 

condições de trabalho desse profissional em meio ao processo de precarização do 

trabalho dos profissionais da educação, de modo geral e, particularmente, dos 

professores universitários, no contexto de crise da universidade. 

O fato leva a pensar na importância da formação pedagógica continuada dos 

profissionais que exercem, hoje, a função docente, assim como na necessidade de 

ampliação, na própria instituição universitária, dos espaços legítimos da formação 

pedagógica, em nível de pós-graduação, voltada aos futuros profissionais do ensino 

superior. Junto ao cuidado com a formação docente, há que se pensar nas 

condições de trabalho do professor na universidade e numa maior valorização da 

atividade de ensino. Essas são questões que merecem reflexão por parte da 

instituição, pois se trata do merecido cuidado com o profissional que desenvolve 

atividades no espaço pedagógico que é o centro da formação na Universidade, a 

aula. 

A partir das considerações acima referidas e a título de uma síntese possível, 

vale reafirmar que: 
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• Existe uma íntima relação entre a política de saúde; a política de ensino, 

convertida nas Diretrizes Curriculares para o Curso; o projeto político-

pedagógico e as práticas pedagógicas no contexto da aula. Isso leva a 

pensar na importância que tem o engajamento dos sujeitos comprometidos 

com a aula universitária nos movimentos que influenciam as decisões de 

natureza política e pedagógica, quer seja no interior da instituição, quer seja 

nos espaços sociais mais amplos. 

• Há uma conflituosa relação entre o prescrito e o vivido, pois o que ocorre na 

aula não é exatamente o que é proposto, mas o que é possível a partir das 

condições que se tem.  A relação é dialética e envolve outros aspectos além 

do que é projetado institucionalmente, a exemplo das influências das práticas 

médicas, das trajetórias de formação de alunos e professores e de outras 

práticas que os mesmos desenvolvem no espaço social mais amplo, numa 

palavra, de toda uma cultura da qual a aula é parte. Nesse ponto, vale 

destacar a importância que tem uma postura crítica e reflexiva contínua e 

persistente em torno dos processos de aula por parte dos sujeitos envolvidos 

direta ou indiretamente na sua realização. 

• A aula universitária no contexto do Curso Médico faz uma travessia de 

natureza político-epistemológica e didático-pedagógica. Travessia entendida 

como uma passagem, quando se sai de um lugar para outro e se acha ainda 

no espaço entre um e outro: momento em que nem se está mais lá, nem 

também ainda se chegou cá.  Uma travessia que representa o próprio 

processo de construção da aula. Essa idéia guarda identidade com os 

estudos de Boaventura Santos, para quem o momento atual é de transição 

do paradigma da modernidade no que tange à organização social de modo 
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amplo, à ciência e à universidade como instituição legítima da formação 

educacional. Isso é referendado, também, nas pesquisas que Isabel Cunha, 

Cleoni Fernandes e outros autores desenvolvem no espaço da aula 

universitária. A referida travessia se faz de idas e vindas no confronto e no 

diálogo entre intenções, saberes e práticas. Até quando e de que modo será 

a travessia e se um dia levará para um ou para o outro lado da margem, se é 

que isso seja possível, outras pesquisas poderão responder.  

• O projeto político-pedagógico do Curso Médico constitui-se como a ponte 

imaginária que viabiliza a travessia, haja vista a mediação que faz entre o 

que denomino, aqui, de práticas aninhadas compartilhadas e práticas 

aninhadas concorrentes. Isso aparece, dentre outros aspectos, nas práticas 

avaliativas que são realizadas ao longo do processo de ensino-

aprendizagem; na reorganização do ambiente da sala de aula de modo a 

facilitar o processo de participação do aluno; na metodologia de ensino-

aprendizagem que procura integrar a sala de aula às unidades de saúde. De 

fato, a relevância que tem o projeto pedagógico do curso na realização da 

aula universitária leva a ratificar a idéia de que ele seja, de fato, uma 

produção coletiva com a participação efetiva dos sujeitos da aula. 

A descrição interpretativa dos dados da pesquisa permite afirmar que a aula 

estudada passa por um processo de transição: entre o paradigma da medicina 

curativa e a medicina preventiva; entre um currículo fragmentado e o currículo 

integrado; entre um trabalho docente individualizado e um trabalho coletivo; entre o 

paradigma do ensino e o da aprendizagem.  

Finalmente, a aula estudada sinaliza para a realização do princípio da 

indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, ainda que seja um processo de 
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aprendizagem e como tal, em construção. Essa prática indica um caminho possível 

no processo de formação humano-profissional. 

Essa afirmação pauta-se nos seguintes argumentos: a) uma proposta 

pedagógica de ensino-aprendizagem voltada para a pesquisa da realidade exige 

rigor metodológico e aprofundamento teórico que concorrem para uma formação 

técnico-científica consistente; b) a pesquisa na aula provoca a dúvida e a 

curiosidade, que mobilizam a criatividade e fazem desenvolver a sensibilidade e a 

dimensão estética dos sujeitos; c) o ensino com a pesquisa exigem saber observar, 

esperar as oportunidades e saber o momento de intervir, mobilizando 

conhecimentos e valendo-se da intuição; c) aprender e ensinar, pesquisando a 

realidade exige: pensamento crítico, abertura para escutar, saber ver, ouvir e sentir o 

outro; exige o diálogo e uma postura ética. Enfim, ensinar e aprender, no contexto 

de aula que se faz na tríplice dimensão do ensino, pesquisa, extensão, é um 

processo que envolve os sujeitos por inteiro e se constitui num caminho de múltiplas 

possibilidades na direção de uma formação humana integral. 

Do lugar de pouso da pesquisa é possível vislumbrar novos vôos. A título de 

contribuição ao debate e reafirmando a idéia de que nunca apreendemos o objeto na 

sua totalidade, lanço alguns possíveis temas de futuras pesquisas, de modo a 

aprofundar algumas questões que foram identificadas neste estudo: a relação entre 

o currículo prescrito e o vivido no contexto da aula universitária; o processo de 

construção da formação docente na universidade e suas repercussões na aula; o 

diálogo entre o conhecimento pedagógico e os conhecimentos específicos do curso 

de formação no contexto da aula universitária; a relação entre o prestígio de um 

curso, a valorização social de uma profissão e as condições socioeconômicas dos 

estudantes e suas implicações na aula universitária. 
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Ainda que a sensação seja a de um estudo em processo, vale considerar que 

é também a expressão da busca persistente de uma possível aproximação do que 

seja uma descrição “significante, pertinente, relevante, referente, provocante e 

suficiente”41.  Nesse sentido, o desejo maior é que o estudo possa, de fato, contribuir 

na produção do conhecimento no campo da prática didático-pedagógica e da 

formação do professor, no contexto da universidade, na perspectiva da formação 

humana na integralidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
41 Aspectos adotados por Rezende (1990) como características do discurso fenomenológico 
descritivo.  
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