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O título “professor” está na base de muitas atividades e pode 
ser foco de algumas contendas. De maneira simples, podemos 
dizer que, em última instância, o professor é aquele que professa.

Do ponto de vista estritamente etimológico o professor 
tem uma função originada do latim professus, “aquele que 
declarou em público”, do verbo profitare, “afirmar perante 
todos”, formado por pro-, “à frente”, mais fateri, “reconhecer, 
confessar”. Trata-se de uma pessoa que se declara apta a fazer 
determinada coisa – no caso, ensinar.1

Na linguagem coloquial, o título de professor, assim como o 
de “doutor”, pode estar ligado a um conhecimento evidente em 
diversas áreas, formal ou não, ou em uma habilidade especial: 
“O cara é professor em inventar desculpas...”. Talvez alguns se 
lembrem da letra do simpático samba de Ciro Monteiro “Café 
Soçaite” que diz, na primeira estrofe: “Doutor em anedotas e 
em champanhota, estou acontecendo no café soçaite...”.

Ainda na linguagem coloquial, pode manifestar outro tipo 
de atividade. Assim como “doutor” pode ser usado como sinô-
nimo de médico (e no jargão policial, de delegado), professor 
pode ser usado como sinônimo de técnico de futebol: “se o 
professor precisar, estamos à disposição com humildade e 
garra, visando o bem do nosso time...” 

Seria de se esperar que, no ensino médico universitário, 
o tema fosse pacífico. Ledo engano! Existe uma percepção 
de que o título de “professor” acrescenta uma aura de maior 

competência e de confiança nos pacientes. Essa ideia, que 
não corresponde à realidade, leva muitos médicos a procu-
rar qualificar-se a usar esse título. É evidente que existem os 
professores de fato e os de direito. A maior parte de nós, nos 
anos de residência ou de preceptoria, demos a maior parte da 
orientação que os internos receberam nos últimos anos do 
curso médico. Muitos dos médicos assistentes de hospitais 
gerais, que têm cursos de graduação incorporados, dão aulas 
de graduação. São os exemplos dos professores “de fato” que 
frequentemente são queridos e lembrados pelos alunos com 
maior intensidade do que os professores “de direito”. 

Do ponto de vista estrito, o direito de usar o título de “pro-
fessor” entre os médicos pode derivar de duas situações: a 
primeira é o médico que é contratado para lecionar na uni-
versidade; nesse caso, sua profissão é a de “professor”, ou 
seja, ele é contratado para ensinar como atividade primária, 
pode-se dizer no extremo, independentemente de sua ação 
médica. É o caso dos profissionais que têm contratos com 
as escolas médicas  (professor-doutor,  professor-associado, 
professor-titular). A segunda situação, peculiar ao nosso 
meio e a alguns países europeus, é o caso do profissional 
que participa de concurso para adquirir o título de profes-
sor independentemente de contratação de escola médica 
que, apesar de não contar com esse profissional em seu 
quadro de funcionários, reconhece sua competência para 
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falar em nome dela livremente. Daí o título de professor 
livre-docente.

A capacidade de ensinar medicina exige habilidades que 
vão muito além da mera formalidade e da aquisição de títu-
los, muitas vezes buscados mais por vaidade e por ganân-
cia do que pelas reais virtudes do magistério, que incluem 

humildade, paciência, amor à verdade, pontualidade, cordia-
lidade e compaixão entre tantas outras. A observação dessas 
virtudes num profissional também hábil e competente será 
com certeza o melhor e o mais permanente ensino que nos-
sos alunos poderão receber. Deveriam ser também as verda-
des professadas por todos aqueles que buscam esse título.
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