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Professores de Medicina ensinam aos alunos conteúdos dos 
mais variados, que podem dizer respeito ao conhecimento su-
perior da sua área de atuação, à competência técnica, à expe-
riência profissional acumulada no decorrer de anos de prática 
e a outras acepções mais atuais da atuação médica e da posi-
ção de professor. Para os alunos, os conteúdos transmitidos por 
professores podem surpreender (na acepção de thaúmasios); a 
surpresa com o inesperado pode ser parte do aprendizado des-
de muito cedo.1,2 No decorrer dos anos, os ensinamentos rece-
bidos se plasmam nas tinturas do tempo e as surpresas iniciais 
de aprendizado se consolidam na experiência profissional pos-
terior. Na experiência vivida pelos ex-alunos, agora profissio-
nais, surgem novas perguntas e inesperadas demandas. Faz-se 
então necessário ampliar o aprendizado inicial para dimen-
sões que às vezes dizem respeito à vasta experiência humana e 
estimulam transcender o primevo limite técnico-científico da 
medicina. É sobre o que refletimos. 

Ciência e arte – São qualificativos da medicina repetidos 
exaustivamente. Muitas vezes a arte é invocada quando desa-
fios cotidianos exigem respostas que superam as possibilida-
des ao alcance da realidade imediata, da dimensão científica 
ou dos equipamentos de alta tecnologia (seja pela falta deles, 
seja pelo seu excesso3). Mestres sabem que há esse trespassar 
de limites e também por isso atuam. 

Vivemos em ambiente cultural hiperpragmático. Nesse con-
texto, a dimensão denominada científico-tecnológica é, pelo 

menos em seus fundamentos, considerada de acesso geral e 
objeto de divulgações às vezes pomposas, tanto leigas quanto 
profissionais. Expectativas exageradas podem ser criadas.

Por outro lado, a dimensão “arte” na atuação médico-te-
rapêutica é essencialmente imbricada com a intimidade da 
prática. Por isso, muitas vezes é de acesso difícil ao não ini-
ciado (ao não profissional), nem sempre é “prática” (aqui in-
cluindo o seu reconhecimento), de significado difícil de ser 
apreciado fora da situação específica. Por dever de ofício, tal 
dimensão pode ser sacralizada pela privacidade e confiden-
cialidade individual de um paciente ou de um profissional. 
Portanto, pode ser experiência para não ser divulgada, ainda 
que seu significado possa alçar-se a dimensões ontológicas. 

Entretanto, a aspiração pelas dimensões agrupadas no con-
ceito de “arte” pode ser uma necessidade geral, ora mais, ora 
menos consciente. Esse conhecimento certamente fundamen-
tou professores e foi por eles exercido como a mais sublime 
das artes, mais frequentemente de modo sutil e raras vezes 
de modo vigoroso. Se observador sensibilizado aparece, tal di-
mensão se revela. 

Valsas e árias – Esse foi o artigo inspirador dessas reflexões. 
Leitor do encarte cultural de uma de nossas revistas associa-
tivas*, deparei com o artigo no qual um dos professores de 
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Medicina que ali militam escreveu sobre valsas, árias e anti-
gas moradas. Cada uma das moradas regia-se musicalmente 
no seu espírito. Tempos depois, o artigo voltou-me à mente, e 
julgo que progredi na interpretação — o professor, aposentado 
há anos, ao olhar de modo retrospectivo uma parte da sua ex-
periência profissional e de vida, a elevava em música, “perenes 
como as estrelas”, conforme escreveu.4 Desse modo, continua-
va a ensinar os seus alunos à distância, eu entre eles. 

Nesse artigo,4 a partir do cotidiano e temporal, o professor 
ensinava a alçar o voo da arte para lidar com o vivido e com 
a “matéria vertente” roseana, tal qual um dos personagem. 
“O Cara-de-Bronze, pois, mandou o Grivo (...) buscar poesia” 
tão bem interpretado por Heloísa Vilhena de Araújo — a 
transformação da natureza saturnina do cotidiano árido, co-
mum e material, em elevação artística e poética.5 O professor, 
autor do texto, havia ido buscar poesia.

O ensinamento desvelou-me nova categoria de apreciar 
experiências com professores, talvez insuficientemente cap-
tadas na sua portentosa dimensão. 

Doação – Passei então a fiel leitor (ou garimpador de 
novos aprendizados) do autor do artigo sobre as valsas e 
árias. Na sequência, li outros artigos nas quais as histórias 
de vida profissional médica foram coloridas com história 
pessoal e familiar. Em um deles, foi narrada, entre outras 
passagens, a perda do irmão criança. Narrativa dolorosa e 
personalíssima — portanto verdadeira e universal. 

Entendi, no âmbito de revista associativa, a doação do 
professor para os seus colegas e leitores. Senti-me privi-
legiado por estar entre os leitores e aprendizes. Estendi a 
apreciação nesta clave e em pautas correlatas a outras 
experiências.

Filosofia – Outro professor permitia que eu me apro-
ximasse e o ouvisse (por várias razões, nem sempre isso é 
possível). Neste caso, eu cuidava para não incorrer no risco 
de mais falar do que ouvir, e chegava a ser censurado por 
isso. Deste, recebi vários presentes, entre eles a frase “o que 
mata as pessoas não são as doenças, são as circunstâncias 
da vida”. Guardei-a. A frase propicia amplas possibilidades 
de discussão e aprofundamento, concordantes ou não com 
a afirmação. 

Tempos depois, estando novamente com o mesmo profes-
sor, ao ser censurado por mais ouvir do que falar, expliquei-me 
que se não o ouvisse não teria ouvido a frase acima citada. 
Ao repetir a frase, ele perguntou-me: “Eu falei isso?” Talvez por 
ter sido expressa com a autenticidade de íntima reflexão e da 
sua nobreza pessoal o próprio “filósofo” não se lembrava.  

Vivências – Outro professor tinha um método interes-
sante de transmitir conteúdos. Sempre que uma dúvida 
houvesse, ele se reportava à experiência clínica prévia com 
situações que poderiam iluminar a pendência na qual que se 

encontrava. Como sua experiência era grande, era um trans-
missor de vivências concretas.

Histórias – Um professor contou que, em uma viagem a 
Londres, estava em um hospital conversando com os médi-
cos e foi apresentado a um dos membros locais. O médico 
respondeu à saudação: “Prazer, Krebs”. O nosso professor 
perguntou: “O do ciclo?” O outro respondeu: “Sim, o do ciclo. 
Agora estou interessado no estudo de métodos de medida 
empregados em pesquisa”. 

A curtíssima história ouvida demonstrou o fato, de todos 
conhecido, de que professores podem ter boas histórias para 
contar e, em algumas delas, podem sintetizar e nos aproxi-
mar de momentos privilegiados da medicina. 

Máximas – Há mestres do passado que deixaram obras 
notáveis em linguagem de aforismos. Temos os pioneiros 
aforismos hipocráticos tão conhecidos. Outros pensadores 
também recorreram a essa modalidade de linguagem. Alguns 
professores a exerceram, tanto em afirmações, quanto em 
perguntas; seguem algumas delas.

Para primeiro-anistas: “Vocês devem cuidar para ter amor 
pela profissão que escolheram”. Para terceiro-anistas: “Vocês 
já pensaram na profissão que escolheram — na qual todo o 
tempo ouvirão queixas e outras duras experiências humanas?”. 
Para internos: “Se há algo que devo considerar importante para 
a minha prática é que eu sempre examinei bem os pacientes”.  

Contemplação – Certa feita (1975), um professor propi-
ciou uma aula baseada na contemplação. Tomou o seu grupo 
de alunos em uma tarde e os levou a um grande hospital de 
doentes psiquiátricos crônicos. Passamos (eu entre os alunos) 
a tarde a visitar e a contemplar esse lado da humanidade ali 
internado. Certamente o professor deu explicações, talvez 
nem precisasse. A experiência da contemplação foi mais 
eloquente e permaneceu vívida. Esse método de estudo foi 
apresentado em livro de clínica cardiológica — contemplação 
como uma etapa do exame clínico.6 

Coisas importantes para as quais falta nome – Há 
experiências que surgem na interação de professores com 
alunos dificilmente definíveis, por várias razões: a) conteú-
dos dizerem respeito à experiência do professor à qual não se 
conecta a experiência do aluno, em virtude do natural hiato 
que há; b) conteúdos lógicos ou filosóficos, os quais podem 
ser estruturantes, mas aparentemente não são pragmáticos 
ou operacionais; c) conteúdos dizerem respeito a potenciali-
dades, portanto fora do alcance de verificação empírica ime-
diata, pois não há garantia de que venham a ser reais; d) há 
conteúdos importantes para o longo prazo, e não poucas 
vezes, há uma aspiração pelo curto prazo e suas aparências; 
e) um certo “clientelismo”7 (comentado em tese recente) na 
interação professor-aluno a modular essas interações, entre 
tantas possíveis. 
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Histórias há que ilustram as experiências dificilmente de-
finíveis.8 Escreveu Rilke: “Nem tudo é tão compreensível ou 
tão exprimível como querem nos fazer acreditar; a maioria 
dos acontecimentos é inexprimível e tem lugar numa esfera 
em que jamais entrou uma palavra, e mais inexprimíveis que 
tudo são as obras de arte, existências misteriosas, cuja vida 
perdura, enquanto a nossa acaba”.9 A examinar se esse con-
ceito pode ser aplicável para medicina na sua dimensão arte 
e também para as interações professor-aluno. 

Ao orientar os ajustes finais da redação de uma tese aca-
dêmica, o professor entendeu necessário ilustrar a conexão 
entre partes do trabalho. Usou para isso a sua interpreta-
ção da transição da parte orquestral para a parte coral da 9a 
Sinfonia de Beethoven regida por um maestro que admirava. 
A passagem foi descrita com uma palavra — um verbo  —, 
repeti-la escrita esvaziaria o seu significado. Recorra-se a 

Riobaldo — “eu não sentia nada. Só uma transformação, pe-
sável. Muita coisa importante falta nome”.10

Serenidade – A vida profissional transcorre em dimensão 
prospectiva e também em dimensão retrospectiva. A nature-
za prospectiva tem a dimensão do que sempre há ainda por 
fazer e a retrospectiva tem a dimensão do que foi feito ou do 
que foi possível ter sido feito. Fazer a leitura retrospectiva 
com serenidade é dom dos sábios. Há professores que nos 
ensinam isso também. Esse ensinamento especial se legitima 
naqueles que se aposentaram da lida cotidiana profissional e 
irrompe em meio a narrativas, na forma privilegiada de “sen-
sação suave de conforto espiritual”.11. Se ainda isso pudésse-
mos aprender.

E assim finalizamos, sem nunca esquecer que a ex-
periência de outros colegas pode adensar e aprofundar 
essas reflexões. 
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