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RESUMO 

A formação pedagógica do enfermeiro professor no ensino superior tem sido 

contemplada no debate atual acadêmico, no sentido de valorizar o trabalho docente, 
significando dotar esse professor de perspectivas de análise que o ajude a 
compreender os contextos históricos, sociais, culturais e organizacionais nos quais 

se dá sua atividade docente. O professor de enfermagem tem diante de si a 
responsabilidade da formação do enfermeiro, que está voltada para o conhecimento 
das competências e habilidades gerais, como prevê as Diretrizes Curriculares 

Nacionais para os cursos de graduação em enfermagem. Essa dissertação buscou, 
a partir de um programa de Mestrado Profissional em Ensino na Saúde (MPES), 
compreender como a formação stricto sensu profissional influencia na atuação do 

enfermeiro professor no ensino superior de enfermagem. O estudo reconhece a 
importância da formação pedagógica do docente e aponta para a necessidade 
desse profissional atentar-se à questão conteudista do ensino, buscando trabalhar o 

conhecimento de forma a agregar à vivência do aluno. Trata-se de uma pesquisa 
qualitativa, de cunho descritivo, cujos dados foram coletados por análise documental 
e entrevista semiestruturada, e tratados pelo método de triangulação dos dados. Os 

sujeitos da pesquisa foram os mestrandos das primeiras turmas do MPES, da 
Universidade Federal Fluminense (UFF), que não atuavam na docência 
anteriormente ao início do curso. O referencial desta pesquisa fundamenta-se na 

teoria de Maurice Tardif e Selma Garrido Pimenta. Os resultados da investigação 
apontam vários aspectos que potencializam o pressuposto desenhado pela 
pesquisa, de que a formação stricto sensu profissional contribui para a atualização e 

capacitação permanente do enfermeiro-professor. O produto originado deste estudo 
foi a realização de um vídeo, apresentando e problematizando as competências 
pedagógicas apontadas por Celso Antunes como necessárias à formação do 

professor crítico e reflexivo.  

Descritores: Formação pedagógica; Currículo; Educação em enfermagem; 

Docência no ensino superior. 
  



ABSTRACT  

The pedagogical training of nursing teacher in higher education has been 

contemplated in the academic current debate, in the sense to enhance the teaching 
work, meaning endow this professor of analytical perspectives that will help him 
understand the historical, social, cultural and organizational contexts in which gives 

his teaching activity. The professor of nursing is faced with the responsibility of 
nursing education, which is focused on the knowledge of the skills and general 
abilities, as provided for the National Curriculum Guidelines for undergraduate 

nursing courses. This dissertation aimed, from a Professional Master's in Education 
in Health (PMEH), understand how professional training the stricto sensu influences 

the performance of the nursing teacher in higher nursing education. The study 

recognizes the importance of pedagogical training of teachers and points to the need 
of these professionals pay attention to the education based on transmission of 
contents, seeking to work knowledge in order to add to the experience of the student. 

It is a qualitative research of descriptive nature, with data collected by document 
analysis and semi-structured interviews, and data processed by the triangulation 
method. The research subjects were the master’s students of the first classes of 

PMEH, the Fluminense Federal University (FFU) that not worked in teaching prior to 
the start of the course. The referential of this research is based on the Maurice Tardif 
and Selma Garrido Pimenta theory. The results of the research points to several 

aspects that enhance the assumption drawn by the survey, that professional training 
the stricto sensu contributes to the updating and permanent training of the nurse-

teacher. The product originated this study was to hold a video, presenting and 

discussing the teaching skills identified by Celso Antunes as necessary to the 
formation of critical and reflective teacher. 

Descriptors: Teacher training; Curriculum; Nursing education; Teaching in higher 
education. 
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I – Introdução 

A mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu 

tamanho original. 

 

Albert Einstein 
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Nós enfermeiros estamos lidando diariamente com o processo de ensino, seja 

nos projetos de educação em saúde na assistência direta ao paciente, nas 

atividades gerenciais frente à equipe interdisciplinar nos programas de educação 

permanente ou atuando diretamente na formação de futuros profissionais.  

Indagamos se o enfermeiro ao concluir sua graduação estaria preparado a 

exercer tais funções, uma vez que nos cursos de graduação em enfermagem, a 

ênfase é geralmente mecanicista, dada aos aspectos biológicos do processo de 

assistir o paciente, de acordo com o modelo biomédico hegemônico. Desta forma, o 

enfermeiro assistencial, que por tendência ou opção pessoal, passa a exercer 

atividades docentes, o faz de maneira intuitiva, seguindo modelos que lhe foram 

significativos durante sua formação acadêmica. 

Pimenta1 e Anastasiou (2005) afirmam que profissionais de diversas áreas 

adentram no campo da docência do ensino superior como decorrência natural de 

suas atividades e por razões e interesses variados e, na maioria das vezes, nunca 

se questionaram sobre o que é ser professor. Dessa forma, atuam no ensino 

superior sem terem sido preparados para o desempenho da docência. 

Para Tardif2 (2012), os saberes da prática docente são múltiplos e se originam 

de: saberes profissionais, que são saberes da ciência da educação aliados aos 

saberes da ideologia da educação, os saberes disciplinares, socialmente definidos e 

selecionados pela instituição universitária e seu projeto de curso, os saberes 

curriculares provenientes dos saberes sociais da instituição escolar e os saberes 

experienciais, elaborados no exercício da prática docente, que são oriundos pela 

experiência individual.   

Nesse sentido, evidencia-se a importância da formação permanente e 

continuada do enfermeiro professor no ensino superior, uma vez que só a formação 

profissional específica e\ ou uma especialização na área de conhecimento ou 

treinamento de conteúdos teóricos é insuficiente para capacitar um profissional para 

a docência no ensino superior. 

                                                           
1
 Selma Garrido Pimenta é pedagoga, mestre e doutora em Educação: Filosofia da Educação pela 

PUC - SP. Atualmente é Professora Titular da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo 
- FE - USP. Coordena o GEPEFE - Grupo de Estudos e Pesquisas sobre Formação do Educador 
desde 1989, junto ao programa de Pós-Graduação em Educação - FEUSP. 
2
 Maurice Tardif é professor canadense, das Universidades de Quebec, e de Montreal, onde leciona 

sobre a história do pensamento pedagógico. Suas pesquisas são voltadas para evolução e a situação 
da profissão docente, além da formação de professores e os conhecimentos de base da docência. 
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1.1 DISCUTINDO A TEMÁTICA 

Algo do meu cerne aflorou sobre a formação dos professores, como 

verdadeiros educadores, formadores de profissionais não só aptos ao mercado de 

trabalho, mas a serem cidadãos, a terem consciência crítica, a agirem seguindo 

preceitos éticos e legais da profissão e da sociedade, estarem aptos a conviver com 

os demais membros da equipe de saúde e da família, em prol da qualidade de vida 

dos pacientes. 

Tardif e Lessard (2011, p. 112) aborda esta questão ao trazer: 

Como em muitas ocupações desse gênero, semiprofissionais, relativamente 
autônomas, baseadas em relações humanas e que exigem um 
envolvimento pessoal do trabalhador, principalmente no plano afetivo, a 
docência é um dos trabalhos de limites imprecisos e variáveis de acordo 
com os edifícios e as circunstâncias, e também segundo os 
estabelecimentos e os quarteirões e localidades. 

Eis que surge minha indagação de que só a formação profissional específica, 

uma especialização na área de conhecimento, ou treinamentos de conteúdos 

teóricos é insuficiente para trazer a qualquer profissional a capacitação para a 

docência, mas ao contrário, só fortalece minhas perspectivas referentes a esta 

temática, de que devemos, nós docentes, termos uma formação própria para a 

docência e, neste raciocínio, me deparo com os mestrados profissionais em saúde. 

A pós-graduação stricto sensu em enfermagem no Brasil vem crescendo nos 

últimos anos, com surgimento da modalidade de mestrado profissional e tem 

contribuído para melhorar a qualificação dos enfermeiros. Os cursos de mestrado 

em enfermagem concentram-se nas regiões Sul e Sudeste do país, tal como ocorre 

na maioria das áreas de conhecimento. 

Os objetivos dos cursos de mestrado apontados pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) estão voltados para o 

desenvolvimento científico-tecnológico, assim como ao preparo para a docência. É 

fato notório que o primeiro objetivo é considerado prioritário; entretanto, em 1999, 

reconhecendo a importância da formação de mestres e doutores para o ensino de 

nível superior, a CAPES passou a incorporar em seu estatuto, o estágio 

supervisionado em docência. Portanto, a ênfase dada à pesquisa deve agora ser 

compartilhada com o preparo para a docência em cursos superiores. 
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Ainda assim, observa-se, na atualidade, que os mestres e doutores são mais 

preparados para o desenvolvimento de pesquisas, e menos capacitados para 

exigências próprias do ensino em nível superior. Talvez a preocupação com o 

preparo para a docência pareça ser desnecessária, pois apesar de instituído o 

estágio em docência pelos programas de mestrado no Brasil, poucas instituições a 

tem em seu plano de curso, e quando o tem nem sempre são valorizados, sendo o 

mestrando disposto a cumprir tal carga horária em eventos e acompanhamento de 

prática com os graduandos, sem acompanhamento do orientador.  

Devemos enfocar aqui que estágio em docência não é substituir um 

professor, mas estar acompanhado deste para que a docência não se torne um 

simples ministrar de aulas expositivas, como grande parte dos pós-graduandos 

vivencia.  

Porém, refletindo sobre a formação superior em enfermagem, em que 

mudanças curriculares estão sendo discutidas com base nas diretrizes do Conselho 

Nacional de Educação e Câmara de Educação Superior (CNE/CES), por meio do 

Parecer nº 1.133/2001, e da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), 

não podemos deixar de vislumbrar que o processo de trabalho do enfermeiro 

docente envolve a sua formação didático pedagógica e a busca por competências 

que vislumbrem a integralidade das suas ações educacionais e uma formação 

crítico-reflexiva para seu corpo discente. 

Torna-se relevante questionar se os professores estão capacitados para uma 

prática docente que esteja em consonância com as novas perspectivas que se 

colocam na educação em enfermagem. Esta é uma questão relevante, quando se 

verifica que o despreparo dos docentes no ensino universitário, de modo geral, tem 

sido apontado como um dos fatores que comprometem a qualidade da formação em 

nível superior desses profissionais da área da saúde.  

Entretanto, não podemos esquecer que grande parte dos enfermeiros que 

atuam hoje em docência não possui um preparo didático pedagógico, o que pode 

implicar diretamente no perfil que se busca alcançar dos novos profissionais que 

estão a se formar, o de enfermeiro com visão crítica e reflexiva no exercício de suas 

funções. 

A formação do enfermeiro docente deve ser alicerçada no domínio de 

conhecimentos específicos e na exploração do processo de ensino-aprendizagem, 

remodelando o ensino de enfermagem de forma ampla com o propósito de valorizar 
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a formação dos acadêmicos. Ensinar não significa apenas a transferência de 

conhecimentos, o professor deve intermediar a aprendizagem, fazendo com que os 

discentes aumentem sua capacidade de vincular seus conhecimentos teóricos à 

realidade que vivem, evidenciando a formação pedagógica como instrumento para o 

ensino de qualidade (RODRIGUES; SOBRINHO, 2008). 

A prática crítica e reflexiva apontada pela LDB, por meio da Lei nº 9.394/96, 

na formação dos futuros enfermeiros, assim como o que ocorre em outras áreas 

profissionais, é um tema de grande interesse pela comunidade acadêmica 

merecendo ser abordada em pesquisas que constroem uma busca nesta direção, 

destacando a necessidade de se estimular a formação de profissionais com espírito 

científico e pensamento reflexivo (FARIA; CASAGRANDE, 2004). A revisão 

bibliográfica realizada indica escassez de reflexões sobre este tema. 

As buscas realizadas na base de dados apontam as limitações sobre o tema, 

seguem os descritores utilizados: “Educação em enfermagem", "Ensino Superior" e 

"Currículo", utilizando o operador booleano “AND”, nas seguintes bases de dados: 

Lilacs, BDENF, MEDLINE, PAHO, IBECS e Cochrane, encontrando nove artigos 

nestas bases de dados. 

Ainda na busca de apurar um quantitativo maior de produções acerca da 

temática, consultamos o banco de dissertações e teses da Universidade de São 

Paulo (USP), trazendo para englobar a este trabalho de revisão de literatura, 

documentos publicados posteriormente ao ano de 2009, onde encontramos: 04 

teses e 02 dissertações. 

Estudos recentes publicados, como o de Nunes (2011), retratam que muitos 

profissionais buscam o mestrado stricto sensu como recurso para apropriação de 

saberes pedagógicos necessários à docência, transformando esse enfermeiro, além 

de apto a assistência aos pacientes, um profissional com pensamento crítico-

reflexivo capaz de atuar nas mudanças sociais necessárias nos dias atuais. 

Frente a todos os aspectos abordados, surgiu o interesse em pesquisar a 

formação stricto sensu do enfermeiro que exerce a docência para a graduação em 

enfermagem. Para tanto, se estabeleceu como objeto de estudo a formação 

pedagógica do enfermeiro professor no stricto sensu profissional. 

Diante do exposto, a pesquisa buscou responder as seguintes questões 

norteadoras: de que maneira a realização do mestrado, baseado em seus 

programas, contempla a formação docente? A pós-graduação stricto sensu 
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profissional contribui de que forma para o desenvolvimento das competências 

pedagógicas necessárias aos docentes da graduação em enfermagem?  

Para o desenvolvimento desta pesquisa definiu-se como objetivo geral: 

reconhecer a importância da formação stricto sensu profissional na atuação do 

enfermeiro professor no ensino superior de enfermagem. E como objetivos 

específicos: identificar as características dos programas disciplinares do Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde (MPES) como instrumento capacitador para o 

enfermeiro que deseja atuar na docência; enunciar as competências pedagógicas do 

docente enfermeiro do ensino superior na perspectiva da formação stricto sensu. 

No que tange à justificativa, cada vez mais a questão da educação vem sendo 

destacada de forma reflexiva discutindo métodos que visem melhorar a qualidade de 

ensino. E, contrapondo a isto, é maior o número de profissionais que atuam sem 

formação pedagógica no magistério, entre os enfermeiros este fato não é diferente, 

tem sua formação profissional voltada para o cuidado, para a sua prática profissional 

assistencial com pouca abertura para outras competências. 

O presente plano de estudos surgiu da minha própria experiência como 

professora da graduação de enfermagem de uma instituição privada, priorizando a 

importância da qualificação do enfermeiro que se dedica a formação do ensino 

superior de enfermagem. Iniciei minha atuação como docente de ensino superior em 

enfermagem no ano de 2007, dois anos depois de graduada; em 2008 iniciei a 

especialização em docência do ensino superior ao perceber a necessidade de 

formação pedagógica pelo enfermeiro que atua como professor, tal especialização 

iniciou uma mudança na minha prática docente e isto me instigou a querer buscar 

mais informações e conhecimentos de como agregar de fato os conteúdos da aula 

em conhecimento reais e práticos à atuação do aluno, guiando meus passos até o 

MPES. 

A procura pelos conhecimentos pedagógicos necessários a sua prática 

docente é partilhada por muitos docentes que leva grande parte de professores de 

enfermagem a buscar o stricto sensu como forma de atuar como docente, visto que 

a formação em enfermagem não os habilita a dominar uma sala de aula, e que se 

sentem mais seguros e preparados após um curso na área de saúde em interface 

com a educação para desenvolver as competências necessárias a esta prática 

docente. 
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Por ser docente e enfermeira percebo, através da minha prática diária, nas 

dificuldades que vivenciei in loco, a necessidade de uma formação específica em 

docência para atuar de forma consciente e conhecer as competências necessárias 

ao enfermeiro docente, desmistificando a ideia de que para ensinar enfermagem 

basta ter domínio do conteúdo teórico-prático das disciplinas do curso e com isso 

pontuar a importância das disciplinas pedagógicas ao profissional de enfermagem. 

É de fato importante ao docente de enfermagem ter capacidade de organizar 

os conteúdos, desenvolver técnicas educativas, planejar, implementar e participar de 

programas de formação e qualificação, bem como ter facilidade de comunicação, 

liderança, dinamismo; incentivando o pensamento do aluno, sua interação com a 

sociedade, trazendo ao mercado de trabalho um profissional responsável com o 

cuidado e com suas interações multidisciplinares. 

Na enfermagem, a busca pelos conhecimentos de didática vem conduzir 

indagações que tencionam a implementação de uma prática docente capaz de unir 

teoria a prática, com técnicas educacionais atuais e envolventes, formando novos 

enfermeiros com pensamento crítico reflexivo sobre seu exercício profissional e na 

edificação de uma sociedade responsável.  

Outro fator que notoriamente chama atenção é que na pós-graduação stricto 

sensu em enfermagem, pouco se tem pesquisado sobre a formação pedagógica do 

enfermeiro para o ensino superior. Em recente busca de dados, encontrei pesquisas 

sobre reformas curriculares no curso de enfermagem, propostas curriculares, 

projetos pedagógicos, currículo integrado e desenvolvimento de competências, 

dentre as quais, Valente (2009); De Domenico e Ide (2005); Backes et al. (2007); 

Garanhani (2004); sendo estes com enfoque na instituição, projetos pedagógicos, 

e/ou com ênfase no desenvolvimento de competências. 

Observei que os referidos estudos trouxeram vários aspectos importantes da 

formação do enfermeiro, porém deixaram uma lacuna com relação ao preparo 

docente para o ensino de nível superior em enfermagem, através da formação 

pedagógica. Com base nos dados, percebi que existem, ainda, poucos estudos que 

privilegiem o assunto abordado no presente trabalho, embora as mudanças de 

paradigmas da LDB sejam um tema que tem sido explorado em diversos artigos 

técnico-científicos, inclusive, relacionados à enfermagem. 

Este estudo é relevante para comunidade acadêmica, pois visa contribuir para 

formação stricto sensu trazendo novas perspectivas aos enfermeiros que querem 
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atuar na docência superior e buscam no mestrado profissional os conhecimentos 

necessários para atuar nesta área.  



 

II – Pressupostos conceituais e 

teóricos da pesquisa 

Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao 

tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. 

 

Carl Jung 
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2.1. CONCEITOS  

2.1.1 O trabalho docente 

Num debate atual são perceptíveis duas vertentes para o trabalho, a de ofício, 

profissão, e a de atividade física ou intelectual; para o docente o trabalho constitui-se 

da chave para a compreensão das transformações da sociedade, apoiando-se em 

quatro itens fundamentais: 1- A produção em massa focada em bens materiais que 

tem diminuído globalmente; 2- A evolução dos técnicos e cientistas como profissão 

baseada no crescimento de conhecimentos formais; 3- A Exigência de formação 

longa e de alto nível; 4- Ter o ser humano como objeto de seu trabalho, por ser este 

interativo.  

Tardif (2012) afirma que o trabalho docente pode ser analisado, como todo 

trabalho humano socializado, em função de três dimensões, a primeira que trata o 

trabalho como atividade no que diz que ensinar é agir na classe e na escola em 

função da aprendizagem e da socialização dos alunos, atuando sobre a sua 

capacidade de aprender, para educá-los com a ajuda de programas, métodos, livros, 

normas. A segunda dimensão aborda o trabalho docente como status, remetendo a 

identidade dos professores tanto na escola quanto na organização social. A terceira 

trata da experiência do professor, por ser o professor experiente capaz de lidar com 

as situações da sala de aula. 

O trabalho docente tem se distanciado de uma ocupação secundária ou 

periférica em relação ao trabalho material, corroborando com as transformações da 

sociedade de trabalho, constatadas pela queda da categoria dos trabalhadores da 

produção de bens materiais e ascensão da classe dos profissionais da sociedade de 

conhecimento como cientistas e técnicos ligados ao crescimento dos conhecimentos 

formais, das informações abstratas e das tecnologias, que exigem uma formação 

longa e de alto nível que envolve seres humanos como objeto de trabalho por se 

referir a um trabalho interativo. 

A docência pode ocorrer em diversos espaços de aprendizagem, um deles é 

a escola, que é intitulada como lugar organizado, especial e socialmente separado 

dos outros espaços da vida social cotidiana, possuindo características 

organizacionais e sociais que influenciam o trabalho dos agentes escolares. Por ser 
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a escola caracterizada como um local de trabalho, não só como seu espaço físico, 

mas, também como espaço social que define como o trabalho do docente é 

repartido e realizado, como é planejado, supervisionado, remunerado e visto por 

outros, a escola nesse sentido e nessa direção se legitima de forma plural.  

Dentro da organização escolar o professor ocupa a posição de executor 

autônomo, suas atividades são inseridas no conjunto de regras institucionalizadas e 

burocratizadas, porém cabe a ele definir seu processo de trabalho e meios 

educacionais dentro de sala de aula, precisando agir ignorando seus erros 

anteriores e em função de uma autonomia importante e necessária em serviço para 

a realização dos objetivos da própria escola. 

Tal autonomia é trabalhada por Tardif (2012) no contexto do professor e sua 

ligação com os alunos, referindo esta interligação humana, que exige envolvimento 

pessoal com seu trabalho e seus alunos, de acordo com suas necessidades e 

comprometimento. Terra (2010) enfatiza que entre os fatores principais para facilitar 

o processo ensino aprendizagem, está a ligação entre professor e aluno, a afinidade 

que há entre discentes e docente e a empatia ou falta desta, do estudante em 

relação ao seu professor. 

Contudo, há fatores que influenciam na atuação dos professores e seu 

desempenho em sala de aula, que podem ser divididos em três categorias: 1- Carga 

de trabalho que inclui local de trabalho, recursos materiais disponíveis, localização 

da escola e situação socioeconômica dos alunos, 2- Tamanho das turmas e 

diversidade da clientela, alunos com necessidades especiais, tempo de trabalho, 

número de matérias, vínculo empregatício, avaliação dos alunos, atendimento aos 

pais, reunião, 3- Tempo de profissão, experiência, dupla jornada das professoras 

(casa e escola). 

Tardif (2012) chama essas categorias de “condições de trabalho”, que se 

relaciona com uma avaliação quantitativa do ensino, utilizada por órgãos 

governamentais para contabilizar o trabalho docente, fazendo comparações entre 

estados e países; tais avaliações não devem retratar sozinha a realidade do 

professor, mas como este mesmo professor lida com tais condições. 

Neste sentido, vejo as minhas dificuldades enquanto docente, residindo 

distante do local que atuo, tendo que me deslocar entre câmpus, enfrentar trânsito 

diariamente, horas de engarrafamento, aumentando minha carga horária de 

atividades fora de sala de aula; deparo-me com alunos de diversos contextos 
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socioculturais na mesma turma, alunos de baixa renda e pouco acesso aos meios de 

educação provenientes de medidas governamentais, alunos cotistas, alunos 

pagantes com diversos contextos culturais e acesso aos meios de comunicação e 

mídia. 

Entre as condições de trabalho que dificultam a prática docente está a carga 

de trabalho elevada, para suprir as necessidades econômicas, dividida em 

disciplinas distintas, a qual demanda maior tempo de estudo e atualizações para 

acompanhar as mudanças nas bibliografias e manter o compromisso com o ensino. 

Corroborando com as minhas experiências Tardif e Lessard (2011, p. 113), 

ressalta: 

De fato, como em qualquer outra profissão, alguns professores fazem exata 
e unicamente o que é previsto pelas normas oficiais da organização escolar, 
ao passo que outros se engajam a fundo num trabalho que chega a tomar 
um tempo considerável, até mesmo invadindo sua vida particular, as noites, 
os fins de semana, sem falar em atividades de duração mais longa, como 
cursos de aperfeiçoamento, de formação específica [...].  

Contrapondo a tamanha dedicação de alguns profissionais, a instabilidade 

das instituições privadas no que tange a manter carga horária e o próprio vínculo 

empregatício que não nos dá segurança de nos manter em uma só instituição, nos 

pondo em dupla ou tripla jornada, seja em outras instituições de ensino ou 

hospitalares, como o próprio lar. 

Tardif e Lessard (2011) trata esta primeira categoria que aborda a carga de 

trabalho como fenômeno resultante da organização de trabalho, onde inclui as 

atividades paradidáticas e tutorias, que vão além do ensino e suas formas 

burocratizadas para o cumprimento desta, como conselhos, reuniões obrigatórias e 

avaliação dos alunos. 

A segunda categoria trata das tarefas dos professores, que incluem as aulas 

em classe com os alunos, tarefas diversificadas escolares fora de sala de aula, 

avaliação dos alunos e aperfeiçoamento profissional.  

Enquanto docente das disciplinas específicas de enfermagem, me deparo 

com unidades de saúde sem condições mínimas de aprendizagem para os alunos 

que acompanho, a falta de insumos, de infraestrutura, profissionais mal 

remunerados, sobrecarregados, trabalhando de mau humor e passando uma 

perspectiva nada otimista da profissão, o que não corrobora de forma positiva para a 

formação acadêmica do profissional de enfermagem. 
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Outro aspecto importante que cumpre observar é que a realidade da 

academia, na qual são elaborados e transmitidos os conteúdos para os futuros 

profissionais, nem sempre condiz com os campos de trabalho oferecidos pelo 

mercado, reforçando um antigo problema dos enfermeiros, entre a teoria e a prática. 

Essas preocupações nos levam a questionar se estes profissionais estão alertados 

para a ampla função na área assistencial, administrativa, de assessoria, de pesquisa 

e de ensino, que a sociedade lhes outorga com o título de enfermeiros. 

A dura realidade vivenciada nas instituições públicas de saúde onde estes 

futuros enfermeiros realizam seus estágios, sem recursos materiais e estruturais, 

quantitativo de profissionais insuficiente e excesso de pacientes, defronta com a 

teoria aprendida durante o curso, ainda mais quando nos deparamos com as 

práticas bibliograficamente corretas e todo aparato de material e infraestrutura que 

vivenciaram nos laboratórios de simulações, dentro da academia, nas disciplinas de 

semiologia, que aprenderam há alguns períodos atrás e que pelas condições 

externas à academia, são guiadas a trilhar muitas das vezes sem possibilidade de 

atender a demanda do serviço, pela dicotomia teoria e prática. 

Imbernón (2012, p. 19) corrobora com esta realidade ao afirmar que: 

Os professores, além de apresentar as informações, precisam fornecer 
aqueles elementos que conduzam a uma atividade intelectual individual ou 
em grupo, e criar relações de retroação e motivação para comprovar o 
processo de aprendizagem dos estudantes. 

A terceira categoria aborda a relação dos professores com os alunos, que se 

encontra mais complexa que no passado pelo mundo jovem mudar mais depressa 

que a escola, estando os alunos mais pragmáticos. A falta de respeito pelas pessoas 

e materiais, indisciplina, falta de motivação, dificuldades de concentração, 

investimento emocional, a equidade do tratamento de todos os alunos apesar das 

dificuldades individuais, sociais e culturais potencializam ainda mais essas 

complexidades legitimadas pelo e no cotidiano do profissional de enfermagem.  

Este terceiro fator ou condição é extremamente visualizado na atualidade; 

alunos entrando de diversas formas nos cursos de graduação em enfermagem nas 

universidades particulares, com contextos sociais bem diversificados, alunos mais 

idosos, anos afastados dos bancos escolares, com grande dificuldade de manipular 

as recentes tecnologias educacionais e participarem das disciplinas de ensino a 
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distância (EAD), o que implica em resistências que muito influenciam o trabalho do 

professor em sala de aula. 

A diversidade cultural e econômica em sala de aula é composta de alunos 

jovens vindos diretamente do ensino médio, em parte, sem certeza de suas escolhas 

profissionais, tão pouco com maturidade suficiente para compreender a importância 

dos conteúdos ministrados e vivenciar experiências complexas da prática laboral 

vivida e exemplificada por seu docente em sala de aula e muitas vezes na própria 

prática supervisionada nas unidades de saúde no acompanhamento dos estágios e 

ensino clínicos nas unidades de saúde, contrastando com alunos mais maduros, 

experientes e com habilidade técnica que facilita algumas práticas e assimilação de 

conteúdos.  

No ensino de enfermagem não é incomum alunos com uma formação e 

experiência técnica na área, que acreditam cursar a graduação apenas para obter o 

diploma de ensino superior, por acreditar ter conhecimento suficiente para executar 

esta profissão, hierarquicamente superior dentro do conselho profissional e da 

prática diária. 

Estes alunos, resilientes em admitir que realizam a prática sem domínio 

teórico e sem embasamento científico, muitas das vezes recusam se aperfeiçoar e 

atualizar constantemente, acreditando que a prática aprendida há 10 ou 20 anos, 

executada em toda uma vida profissional, rebate com as recentes pesquisas na área 

e enfrenta os docentes, tentando ganhar pelo grito, pelo confronto direto em vez de 

buscar um respaldo teórico que os justifique e habilitem à construção de um 

conhecimento crítico e reflexivo durante o seu processo de formação acadêmica. 

Essa realidade recente de turmas de contexto social diferenciada, faixa etária 

diversificada ao extremo, com adolescentes e idosos articulando entre si, pessoas 

sem nenhum conhecimento ou proximidade prévio sobre as disciplinas vinculadas a 

profissão e pessoas com anos de trabalho diretamente ligados a profissionais da 

mesma categoria pretendida dificulta uma aprendizagem homogênea da turma, um 

discurso que atenda a toda classe, sem igualar os mesmos por baixo, ou usar um 

linguajar tão técnico que seja excludente aos alunos com mais dificuldades e 

distantes do contexto profissional. 

Tardif e Lessard (2011, p. 114) ressalta este aspecto ao dizer que: 
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[...] Diante dessas realidades com que os professores se defrontam, pode 
se falar ainda de “carga mental” de trabalho, resultado de dois fatores 
complementares: a natureza das exigências objetivamente exercidas pela 
tarefa e as estratégias adotadas pelos atores para adaptar-se a elas.  

A atividade dos professores envolve uma jornada rotineira. Esta organização 

imposta de tempo, espaço e de tarefas ditam a ação desses atores, fazendo a 

atividade docente exercer um papel de acelerador do tempo, levando a 

automaticidade de executar estas atividades sem pensar; mas sendo esta uma 

atividade social, deve ser desenvolvida entre pares e estabelecida uma em relação à 

outra. 

Todo trabalho humano possui fins, que se manifestam sob as diversas formas 

no decorrer da ação, como motivos, planos, intenções, objetivos, projetos, 

programas e planejamentos. No contexto dos estabelecimentos escolares a questão 

dos fins educativos é inseparável das lógicas das ações que modelam cada 

instituição, mas a escolarização e a agregação de conhecimentos pelos alunos, 

considerada o produto do trabalho dos professores. 

2.1.2 Competências profissionais 

A comparação entre o trabalho docente e o industrial permite perceber as 

especificidades da ação docente com o aluno em relação ao trabalho sobre a 

matéria inerte, pois o que acontece em cada classe possui características únicas e 

originais, fundamentada pelos diversos eventos que ocorrem ao mesmo tempo, com 

imediatez na resolução dos mesmos, a sucessão, encadeamento e fluência destes 

fatos, que podem surgir de forma imprevista e surpreendente, por ter vários atores 

envolvidos e a interação entre estes. 

De acordo com as obras de Perrenoud (2000) e Antunes (2007) é essencial 

que o professor domine dez competências, oito delas são destacadas abaixo para o 

docente do ensino superior: 

1- Organizar e dirigir situações de aprendizagem: o professor deverá 

selecionar bem os conteúdos para ensinar baseado nos objetivos da 

aprendizagem, trabalhando a partir da representação do aluno, utilizando 

os erros e obstáculos da aprendizagem e despertar o interesse dos alunos 

pela pesquisa. 
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2- Administrar a progressão das aprendizagens: ter conhecimento e saber 

administrar situações problemáticas de acordo com as possibilidades dos 

alunos. Ser capaz de observar e avaliar os alunos para sua formação. 

3- Conhecer e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação: o professor 

deverá ser capaz de trabalhar a heterogeneidade da classe, fornecer 

apoio integrado e desenvolver a cooperação entre os alunos.  

4- Envolver os alunos em suas aprendizagens e, portanto, na sua 

reestruturação de compreensão de mundo: o professor deve entusiasmar 

os alunos e despertar o desejo de aprender, fazê-los compreender que 

são agentes do processo e não apenas receptores de conteúdos e 

habilidades. 

5- Aprender e ensinar a trabalhar juntos e a se trabalhar com equipes: o 

docente deve elaborar projetos pedagógicos verdadeiramente em equipe e 

analisar em conjunto situações complexas. 

6- Dominar e fazer uso de novas tecnologias: o professor deve explorar e 

ensinar os alunos sobre o uso da internet, editores de textos, CD-ROMs 

entre outros. 

7- Vivenciar e superar os conflitos éticos da profissão e administrar sua 

formação contínua e permanente: O docente deverá se posicionar contra 

todas as formas de preconceito, discriminação e violência. Orientar para 

criação de regras de conduta, consciência de sua profissão. 

8- Administrar sua própria formação e enriquecimento contínuo: o professor 

não poderá se prender a rotina, deverá buscar novos caminhos. Irá 

gerenciar a classe como uma comunidade educativa, desestimulando-a a 

decorar conceitos. Tem que identificar as limitações individuais do aluno e 

ser capaz de se autoavaliar no uso das competências.  

O docente de enfermagem tem diante de si a responsabilidade de formar 

profissionais críticos, analíticos e com competência para prestar uma assistência de 

enfermagem de qualidade. Para isso devem rever constantemente sua atuação e 

conhecimento com relação ao ensino. 

O processo ensino-aprendizagem deve ser contextualizado no momento 

histórico, político, econômico e social de um grupo; ele é dinâmico e exige do 

docente constante reflexão e avaliação da sua postura. Embora seja o professor o 

responsável pela formação geral do aluno e propicie seu desenvolvimento crítico, no 
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entanto à maioria dos docentes de enfermagem não estão suficientemente 

preparados para oferecer aos alunos um ambiente que favoreça o desenvolvimento 

do pensamento crítico, uma vez que os próprios docentes não tiveram essa 

formação nos bancos acadêmicos. 

Perrenoud (2000) justifica a necessidade da docência quando diz: 

Especificamente no ambiente da educação, competência docente é referida 
como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo 
de situação, apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles 
possibilitando que o professor ponha em ação e em sinergia, vários 
recursos cognitivos complementares, entre os quais estão os 
conhecimentos. Ainda segundo esse autor, é a competência docente que 
permite ao professor enfrentar um ou mais tipos de situações, realizando 
operações mentais complexas voltadas para a determinação e realização 
de uma ação relativamente adaptada para a situação vivenciada. 

O professor deve saber conduzir os estudantes também no corpo clínico, 

favorecendo o desenvolvimento da reflexão na sua ação, mas devido sua falta de 

preparo e muitas vezes literatura escassa, tais profissionais passam a se basear na 

sua vivência, tornando-se autodidata. No processo ensino-aprendizagem, a prática 

deve legitimar a teoria; no entanto isto não é vivência constante na enfermagem. 

Para cumprir bem o papel de educador, o enfermeiro precisa identificar a 

informação de que os discentes precisam, considerando as limitações do 

aprendizado e a partir de então, criar possibilidades de interação e reflexão, pois 

apenas fornecer informações não garante seu aprendizado (BASTABLE, 2010).  

A ênfase na pesquisa tem ficado, na maioria das instituições, a cargo dos 

cursos de pós-graduação criados no esforço de se capacitar os docentes para essas 

atividades. Os docentes que adquirem formação para o ensino foram buscá-la por 

esforço próprio ou diretamente na área específica da educação. 

2.1.3 Mestrado profissional 

Segundo a CAPES, o mestrado profissional é uma modalidade de pós-

graduação stricto sensu que estuda técnicas, procedimentos e temáticas que 

atendam o mercado de trabalho, buscando a capacitação dos profissionais nas 

diversas áreas de conhecimento. 

O surgimento desta modalidade de mestrado visa sanar as necessidades do 

mercado de trabalho, na tentativa de aproximar as atividades laborais às pesquisas 



30 

acadêmicas, o que o diferencia das outras modalidades de especialização adotando 

uma concepção linear, onde se insere a mudança tecnológica como resultado da 

pesquisa, percorrendo os conhecimentos da pesquisa básica a processos de 

invenção, que seguiriam as atividades de pesquisa aplicada e que se findaria com a 

introdução de processos ou produtos comercializáveis. 

Tem como objetivo principal sanar as necessidades de produtividade e 

competitividade do mercado, apresentando estruturas curriculares que enfatize a 

articulação entre atualização de conhecimento, domínio de metodologia e aplicação 

à prática, e parte de seu corpo docente obrigatoriamente deve ser preenchido por 

profissionais qualificados e reconhecidos na prática em campo de atuação 

específico do curso. 

Para garantir a qualidade dos cursos de mestrado profissionais, foi criada a 

Resolução CNE/CES nº 1/2001, alterada pela Resolução CNE/CES nº 24/2002 pela 

CAPES, que estabelece critérios operacionais e normas necessárias para dirigir e 

controlar sua implantação e desenvolvimento, permeando as instituições de ensino 

superior, públicas e privadas à autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos de especialização stricto sensu profissional regulamente 

seguindo período trienal. 

Os mestrados profissionais visam, não apenas formar pesquisadores, através 

do fruto do trabalho final apresentado como critério para conclusão do curso, mas, 

em sua estrutura curricular, deve ter uma composição específica para qualificar 

estes mestrandos à atuação em sala de aula, com disciplina de caráter metodológico 

e estágio à docência. 

Foi a partir de 1890, que o exercício da enfermagem no Brasil passou a ter 

características profissionais, quando ocorre a institucionalização do ensino de 

enfermagem, com a fundação da primeira escola para preparar enfermeiros 

(MOREIRA, 2005), criada pelo Decreto Federal nº 791, de 27 de setembro de 1890, 

no Rio de Janeiro. Denominava-se Escola Profissional de Enfermagem e estava 

vinculada ao Hospital Nacional de Alienados do Ministério dos Negócios do Interior. 

Hoje pertence à Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) e 

denomina-se Escola de Enfermagem Alfredo Pinto. O curso durava dois anos e seu 

currículo enfocava a assistência hospitalar. Não formava para a prática de ensino, 

haja vista que na época este se fazia apenas por docentes médicos do hospital 

(GEOVANINI et al., 2002). 
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No Brasil, o stricto sensu teve seus primórdios no Parecer nº 977 de 1965, 

conhecido como parecer Sucupira, que designava o bacharelado em direito como 

uma formação profissionalizante e os cursos de mestrado e doutorado focados na 

formação de novos professores para o curso. Tal parecer diferencia as 

especializações lato e stricto sensu, desenhando os cursos stricto sensu no perfil da 

formação científica e cultural e os cursos lato sensu para uma formação técnica 

profissional. 

O Parecer Sucupira não faz referência ao mestrado profissional, evidenciando 

a formação docente universitária como o objetivo inicial dos mestrados brasileiros, 

ainda pouco especificado, focando apenas a stricto sensu como continuidade da 

graduação e o lato sensu como uma especialização que não exigia previamente 

uma graduação, seu objetivo era formar profissionais para atender as necessidades 

do mercado. A partir deste documento formalizou-se 27 cursos de mestrado e 11 

doutorados no país (SANTOS, 2012). 

A partir da década de 1990 iniciou uma tentativa pormenorizada de 

caracterizar o mestrado profissional dentro do âmbito educacional brasileiro e sua 

legislação, para trazer uma identidade peculiar a esta modalidade de formação 

stricto sensu, visto que desde seu primórdio era constantemente diminuído perante 

os cursos acadêmicos. Neste contexto, buscou traçar um perfil do curso, quanto ao 

seu objetivo, público alvo e estrutura curricular. 

Quellas, Faria Filho & França (2005) discutem os objetivos dos mestrados 

profissionais, dentre eles a produção de novos conhecimento aplicáveis à prática, na 

aproximação da academia as instituições públicas e privadas. Logo, seu público alvo 

são os profissionais que estão atuando diretamente nos serviços de saúde, na busca 

de inovar sua prática profissional, atendendo as suas necessidades institucionais. 

Barros, Valentim & Melo (2005) ressaltam a estrutura curricular do mestrado 

profissional como flexível e que privilegia as atividades educativas que aproximam o 

conhecimento acadêmico às demandas do serviço, abrindo para setores mais 

amplos da sociedade, nas quais esses profissionais irão atuar (VASCONCELOS; 

VASCONCELOS, 2010). 

Ao abordarmos a criação da pós-graduação brasileira, não podemos deixar 

de falar de três países, os Estados Unidos da América (EUA), por ter sido primeira 

referência para construção dos nossos primeiros cursos no Brasil, Portugal e Itália, 



32 

pela afinidade cultural e por facilitar a compreensão do contexto histórico vivenciado 

pelo país nos primórdios da qualificação profissional (SANTOS, 2012). 

Na Itália e em Portugal, a pós-graduação possuía cunho multiprofissional, com foco 

na gestão do sistema de saúde, porém para cursar estes cursos de mestrado, era 

preciso antes cursar uma especialização lato sensu. Tais cursos correspondem a 

uma especialização stricto sensu, gerando como produto a dissertação que era 

entregue ao término dos dois anos do curso, além de experiência prática, através da 

realização de estágio profissional, para os mestrandos destes programas, o que não 

exigia experiência prévia no serviço, abrindo portas a profissionais recém-formados 

e com interesse em pesquisa e aprendizado voltado à prática assistencial. 

Nos EUA, após a declaração de Bolonha, as universidades não são 

controladas pelo governo e o mestrado amplia sua liberdade de expressão, 

influenciado pela competitividade capitalista, típico da cultura norte-americana: 

independente, ambiciosa e competitiva. Tendo a especialização quatro modalidades: 

1- College: necessário ao bacharelado com duração de dois anos; 2- Bacharelado: 

quatro anos preparando para a maioria das profissões; 3- Mestrado: profissional ou 

teórico, com exigência de trabalho final; 4- Doutorado: conduz as pesquisas 

independentes; neste país os cursos de stricto sensu profissional não possuem o 

mesmo valor do acadêmico pela não obrigatoriedade da apresentação de uma 

dissertação final (SANTOS, 2012). 

No Brasil, a diferença dos cursos de especialização se norteia, além da 

nomenclatura lato sensu voltada a profissionalização em determinada área de 

conhecimento e o stricto sensu vinculado à formação de pesquisadores, ao perfil 

acadêmico e profissional, ambos com o mesmo valor científico, com critérios 

específicos, porém ambos com exigência da dissertação ao final do curso e com 

possibilidade de encaminhamento ao doutoramento. 

Podemos afirmar, então, que o mestrado profissional foi reconhecido 

legalmente no Brasil através da Portaria nº 80 da CAPES, em 1998, que tinha seu 

caráter voltado para a formação de profissionais capazes de produzir conhecimento 

científico que aproximasse a academia dos setores públicos e privados, na tentativa 

de suprir as necessidades do mercado capitalista. 

Quando se fala nas crises que o Brasil vem enfrentando, o setor educação 

parece estar ocupando lugar de destaque, pela gravidade e constância de seus 

problemas. A qualidade do ensino em geral, assim como no ensino da enfermagem, 
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vem sendo criticada, gerando insatisfação por parte dos professores e dos alunos. 

São vários os aspectos que devem ser repensados no que se refere aos conteúdos, 

às práticas de ensino e outras atividades desenvolvidas. 

Atualmente, o docente de enfermagem não tem somente a prática do ensino 

como atividade; são variadas as atividades burocrático-administrativas 

desenvolvidas por ele, que competem com o tempo destinado ao ensino. Além 

disso, hoje, a docência de enfermagem faz parte de um processo na carreira 

universitária, em que a pesquisa passou a ser fundamental e um dos principais 

requisitos à progressão funcional do profissional docente.  

2.2. MESTRADO EM ENFERMAGEM NO BRASIL 

Os primórdios do mestrado profissional são da década de 1990, pela 

necessidade reconhecida de buscar alternativas para formação de professores e 

pesquisadores, uma modalidade de ensino voltado para a aplicação à prática 

(FISCHER, 2005). 

Inúmeros são os fatos políticos, sociais e econômicos que conduziram a 

trajetória da enfermagem no Brasil, refletindo diretamente na sua prática e na busca 

por uma formação permanente e de qualidade. Um fato importante foi o fim da 

Segunda Guerra Mundial, onde o Brasil, como demais países vivia um momento de 

avanços tecnológicos, pela necessidade de produção de armas bélicas e pelo 

aumento da produção de bens e serviços para uso da sociedade. 

Melo e Oliveira (2005) enfatizam que a constituição dos mestrados 

profissionais surge da ânsia pela aproximação da acadêmica as práticas laborais, de 

acordo com as necessidades provenientes da sociedade capitalista e de seu 

mercado de trabalho. Para conclusão e certificação do discente como mestre é 

necessária a defesa de uma dissertação, que simboliza a capacidade de 

sistematizar conhecimento de determinado tema por ele pesquisado (BRASIL, 1965) 

e o cumprimento dos créditos acadêmicos que compõem o currículo do programa de 

mestrado profissional em questão. 

Neste contexto, houve a necessidade da comunidade científica crescer e 

ampliar as suas pesquisas e atender a demanda do processo de industrialização 

que se instalava no cenário da época. Em 1951 foram criados a CAPES e o 
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Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq) no intuito de se ter órgãos que financiassem 

a pesquisa nas universidades. 

Inicialmente este apoio se deu por custeio de aprimoramento de recursos 

humanos de nível superior no exterior. Segundo Cordoba e Gusso (1986), a 

necessidade de docentes mais qualificados, o crescimento do número de alunos em 

universidades e a mobilização pela reforma universitária foram as principais molas 

propulsoras do avanço educacional, principalmente no que diz respeito à criação de 

cursos de pós-graduação. 

O Parecer nº 977, de 03 de dezembro de 1965, aprovado pelo Conselho 

Federal de Educação, fundamentou os cursos de pós-graduação no Brasil nos 

moldes americanos, distinguindo os programas lato sensu e stricto sensu, visando 

uma aceleração no crescimento econômico brasileiro e na possibilidade de sanar 

futuras necessidades de uma mão de obra qualificada voltadas a tal crescimento.  

Este parecer ainda relata que a especialização stricto sensu é composta de 

dois níveis, o mestrado e doutorado, que mesmo hierarquizado, não exigem a 

obtenção prévia do mestrado como pré-requisito. 

Os cursos de pós-graduação stricto sensu em enfermagem foram instituídos 

no Brasil em 1972, pela Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro (UFRJ) com o curso de enfermagem fundamental. Em 1973, o 

segundo curso foi criado em São Paulo pela Escola de Enfermagem da USP, se 

restringindo a dois cursos no país até 1974. 

Em 1975 foram criadas outras quatro áreas de ensino: enfermagem 

obstétrica, pediátrica, psiquiátrica e em administração de serviços hospitalares. Em 

1982, o mestrado da UNIRIO vinculado à Escola de Enfermagem Alfredo Pinto foi 

criado, passando a ter no país até 1998, 14 cursos de mestrado em saúde no Brasil. 

O Programa de Pós-graduação em Enfermagem da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (PPGENF/UERJ) foi 

iniciado em 1999 com o Curso de Mestrado Acadêmico e é regulamentado pela 

Deliberação nº. 18/2009. A Universidade Federal Fluminense (UFF) teve sua turma 

de mestrado vinculado à Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC) 

aprovado pelo CAPES em 2008, com primeira turma com recomendação para 

funcionamento em 2009. 

Em 2010, na avaliação trienal do Ministério da Educação e Cultura (MEC) de 

2007-2009, a área de enfermagem contava com 41 programas de mestrado, sendo 
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38 acadêmicos e 03 profissionais. Sendo que maior parte destes localizados na 

região Sudeste, seguido pela região Sul. 

Atualmente, os cursos de graduação lato sensu e stricto sensu estão 

consolidados no cenário da educação brasileira, contribuindo efetivamente para o 

desenvolvimento científico do Brasil, mas que ainda precisa se expandir para atingir 

uma demanda maior da população atendendo as necessidades de pesquisa em 

saúde. 

Para normatizar os cursos de pós-graduação stricto sensu profissional no 

Brasil, emergentes na LDB, surgiram documentos outros que emolduram a trajetória 

histórica desta especialidade no país. Um dos primeiros documentos que 

referenciam este programa é o Parecer nº 977 do MEC do ano de 1965. 

Tal parecer diferencia a formação lato sensu da especialização nos moldes 

stricto sensu, já fazendo menção ao mestrado profissional. A primeira 

regulamentação do mestrado profissional se dá pela Portaria nº 47, de 17 de outubro 

de 1995, que posteriormente foi substituída pela Portaria nº 80, de 16 de dezembro 

de 1998, conforme a CAPES (1998), estabelecendo critérios e condições para sua 

criação e credenciamento. 

Tal portaria determina as diretrizes que devem ser cumpridas para uma 

especialização stricto sensu ser considerada como mestrado profissional, dentre tais 

exigências, deve possuir estrutura curricular que articule o ensino com sua aplicação 

laboral, ter duração mínima de um ano, ter no seu quadro docente a maioria de 

doutores e uma parte constituída de profissionais com experiências irrevogáveis, 

podendo atuar como coorientadores das pesquisas elaboradas, ter carga horária e 

condições de trabalho compatíveis com o programa que é de regime parcial, 

defender uma dissertação, mantendo o mestrando a capacidade de articular com 

embasamento sobre um determinado tema.  

O documento “CAPES – A necessidade de desenvolvimento de pós-

graduação profissional e o ajustamento do sistema às características desse 

segmento”, anexo à ata da 65ª reunião do Conselho Técnico Científico que ocorreu 

em 4 e 5 de fevereiro de 2002 (CAPES, 2002), discutiu a formação stricto sensu 

abordando vários aspectos: 

- Afirmação que a pós-graduação brasileira envolve 02 vertentes, a 

acadêmica e a profissional de igual importância ao desenvolvimento do país.  
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- Resgate do Parecer nº 977/65 – estimulando os cursos com orientação 

profissional. 

- Responsabilização da CAPES em estabelecer critérios específicos, mas que 

assegurem formação de igual nível e qualidade dos cursos acadêmicos, garantindo 

não só a formação a docência superior, mas habilitação para a pesquisa acadêmica.  

Entretanto, o Projeto de Decreto Legislativo nº 542-A, de 2012, estipula que o 

ensino seja ofertado de forma regular e contínua, que traduza uma formação com 

grau acadêmico e habilitação ao exercício profissional, também expressa que a 

CAPES não exerce função normativa, embora em muitas de suas atribuições 

regulamentares ser frequente a publicação de portarias de caráter normativo. 

Mais tarde foi vigorada a Portaria nº 7, de 22 de junho de 2009, na expectativa 

de estimular a formação dos profissionais ligados à assistência em temas de 

interesse para as demandas sociais, potencializando atuação local e regional, 

vinculadas diretamente ao mundo do trabalho, estipulando a demanda de ofertas de 

vagas, dando ao título conseguido, posterior a realização do curso, valor nacional. 

Por ser o mestrado profissional uma especialização stricto sensu, tem como 

objetivo a formação profissional qualificada com interlocução às entidades de saúde 

e sociais, disseminação de conhecimento para a população, aumentando, assim, a 

produtividade entre as organizações públicas e privadas. 

Este documento ainda reforça as normas pra credenciamento de novos 

cursos, que devem ter um currículo objetivo, ser compatível com o tempo de 

formação para a referida titulação, de um ano e meio a dois anos, conforme 

preconiza a CAPES.  

Posteriormente, surge a Portaria Normativa Interministerial nº 1227, de 28 de 

dezembro de 2009, que determina valores fixos para custeio dos mestrados 

profissionais em instituições reconhecidas, baseada no perfil demográfico, na 

capacitação e treinamento dos pesquisadores e a natureza da pesquisa. 

Tal portaria determina os objetivos do mestrado profissional como a 

qualificação profissional, multiplicação de conhecimento entre a sociedade, 

articulação entre as instituições de ensino e as organizações de saúde, aumentar a 

produtividade em pesquisas nestas, e os requisitos da CAPES para abertura de 

novos cursos. 

Em seu artigo sétimo, a portaria normativa detalha as obrigatoriedades das 

instituições de ensino e seus programas para a criação e manutenção dos 
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mestrados profissionais, dentre estas, apresentar uma estrutura curricular coerente e 

objetiva visando à articulação da pesquisa com a prática profissional, a possibilidade 

de inclusão de disciplina de caráter social, vislumbrando o perfil dos candidatos, a 

formação do quadro docente do curso, exigência de carga horária docente, defesa 

pública de projeto e apresentação de trabalho final. 

A mesma portaria determina, ainda que a validação dos cursos se dê por 

credenciamento trienal, com avaliação do MEC com conceito entre 1 e 5, sendo 

renovado após cada reavaliação, com conceito mínimo para funcionamento de 3, 

que compreende as produções científicas dos professores e alunos do programa, 

empregabilidade dos egressos, interação com empresas e instituições.  

2.3. HISTÓRIA DO MESTRADO PROFISSIONAL 

No Brasil, durante um longo período houve a segregação dos mestrados 

profissionais e acadêmicos, pois apesar de previsto na legislação, quem queria 

concluir um curso profissional, tinham que optar pelas especializações lato sensu, 

que desde os primórdios tinham menor relevância social e acadêmica (BERTERO, 

1998). 

No contexto da baixa adesão aos programas de doutorado em virtude da 

única modalidade de mestrado valorizado ser o acadêmico, e pela avaliação da 

CAPES ficar fundamentada até então nas produções científicas publicadas, surge a 

Portaria nº 47/1995, para configurar os mestrados profissionais, mas que desde seu 

nascimento já era comparado ao mestrado acadêmico em sua estabilidade. 

Diante do exposto, torna-se inevitável diferenciar os dois cursos; os 

mestrados acadêmicos, segundo Fischer (2003), tem caráter de formação para a 

pesquisa e meio formal para o doutoramento, enquanto os profissionais estão 

dirigidos à prática laboral, inserindo os discentes no mercado de trabalho fora da 

academia.  

O mestrado profissional articula a pesquisa com a produção técnica e 

científica, tem um corpo docente misto, entre doutores e expertises profissionais, 

com uma proposta curricular e estratégias de ensino-aprendizagem empreendedora, 

que atende o mercado de trabalho (ANDRADE; D’ÁVILA; OLIVEIRA, 2004).  
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Como critério para sua dissertação, obrigatória para a conclusão do curso, 

sua pesquisa deve ser voltada para a prática da profissão, gerando um produto final 

que diminui as barreiras encontradas na atividade laboral, de acordo com as 

necessidades do mercado, aproximando este a academia, articulando a 

universidade com a realidade social. 

O mestrado profissional foi criado pelo MEC em 1998 como opção de pós-

graduação, porém, esta modalidade de ensino ainda não engrenou completamente 

no país, tendo um número reativamente baixo de formação se comparar ao 

mestrado acadêmico. Até 2008 foram criados 218 cursos de mestrado profissional, 

mas pela baixa qualidade há um histórico de fechamento de alguns. 

Obedecendo a legislação vigente, o mestrado profissional, para ter caráter 

stricto sensu, deve respeitar procedimentos típicos desta modalidade como as 

disciplinas cursadas, o estágio em docência e apresentar a dissertação no final do 

curso conforme critérios metodológicos e científicos, bem como o mestrado 

acadêmico, aproximando a universidade a empresas, unidades públicas e privadas. 

Em 2009, cria-se uma nova portaria (nº 7, de 22 de junho de 2009) para 

regulamentar o mestrado profissional, retirando de seu contexto a dedicação integral 

do estudante e cabe à CAPES regularizar ofertas mediante chamadas públicas. O 

curso teve que se remodelar para ficar mais atrativo aos alunos, dando a 

possibilidade de inserção no doutorado e atuação como docente e é voltado para 

quem já está atuando no mercado de trabalho.  

O número de cursos de mercado profissional nas instituições públicas no país 

ainda é pouco crescente, visto que seu custeio é feito pela própria universidade, pois 

não há bolsas CAPES para estes cursos, que busca parcerias com outras 

instituições para financiar estes custos. O que difere das instituições privadas que 

podem cobrar mensalidades aos alunos para financiarem o custeio de programas 

dessa natureza e especificidade. 

Quanto à avaliação, os mestrados profissionais devem ser avaliados 

trienalmente, com critérios pré-estabelecidos, com notas variando de 1 a 5, tendo o 

mínimo de conceito 3 para manter sua credibilidade pela CAPES, diferente dos 

mestrados acadêmicos por não receberem conceitos 6 e 7. 

Os cursos de mestrados profissionais se apresentam em três modelos como 

refere Fischer (2005), o primeiro é generalista de áreas determinadas como 

administração, com formação qualificada estrategicamente; o segundo modelo 
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focalizado em cursos como enfermagem, ou de políticas públicas, como no caso da 

Estratégia Saúde da Família (ESF); o último é fruto da coesão dos anteriores, 

gerando os mestrados profissionais em ensino, como nosso MPES da UFF. 

O MPES da UFF foi aprovado em 12 de março de 2003, reconhecido pelo 

CAPES em dezembro do referido ano e teve sua primeira turma iniciada em 2004. E 

o MPES da EEAAC/UFF teve sua primeira turma iniciada em 2011. Ambas as 

propostas de mestrado profissional da UFF respondem de forma satisfatória aos 

critérios exigidos pela CAPES para os seus respectivos funcionamentos. 

2.4.  FORMALIZAÇÃO DO MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO NA SAÚDE 

(MPES) DA UFF 

A EEAAC da UFF enviou a CAPES a proposta de abertura do MPES em 

2010, sendo aprovada sem precedentes após a 127  a reunião CTC/ES em 19-20 de 

julho de 2011. 

Este programa foi homologado pelo CNE, por meio da Portaria MEC nº 1.203, 

de 26 de setembro de 2012, com a avaliação e aprovação do CAPES, pela 

Coordenação Geral de Avaliação e Acompanhamento (CGAA), em julho de 2011. O 

MPES obteve conceito 03 sendo divulgado pelo MEC pelo período de 2010, 

podendo ser construído o primeiro edital de seleção do programa oferecendo 13 

vagas no segundo semestre de 2011, formando, assim, o desenho da primeira turma 

do programa. 

A segunda turma iniciou no segundo semestre de 2012 com a entrada de 13 

mestrandos, a terceira com 13 alunos regulares e 13 alunos pelo processo interno 

do Instituto Federal Fluminense (IFF) em parceria com a UFF, pela autorização do 

MEC após licitação entre as universidades. A quarta turma iniciou no segundo 

semestre de 2014 com 13 alunos inseridos no programa.  

O MPES teve a sua Proposta nº 6151 enviada a CAPES com critérios bem 

definidos e, no que tange à estrutura física, apresentando 04 salas para ministração 

de aulas e orientações, 03 salas de informática liberadas para os discentes 

pesquisarem, laboratórios para pesquisa diversificados, biblioteca virtual ligada à 

rede mundial de computadores e biblioteca da EEAAC com riquíssimo acervo em 
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dissertações, teses, livros, periódicos, vídeos e trabalhos de conclusão de curso 

(TCC). 

Quanto ao financiamento do programa, este é realizado pela CAPES e as 

pesquisas individualmente financiadas pelos seus pesquisadores mestrandos. A 

contextualização institucional e regional da proposta é vislumbrada inscrevendo nas 

novas tecnologias voltadas a complexidade do ensino e da assistência, buscando 

um enfoque transdisciplinar através de diálogo interno e parcerias externas voltadas 

para a produção de conhecimento comprometido com a sociedade, propiciando 

estudos e pesquisas avançadas, que serão materializadas nos produtos oriundos do 

mestrado; legitima-se pelo seu comprometimento de identificar profissionais de 

saúde pública de forma crítica e reflexiva. 

O MPES conta ainda com uma vasta parceria com programas de outras 

universidades nacionais e internacionais, além de instituições de saúde que detêm 

tecnologia e experiências relevantes ao programa, antigas parceiras de cenário de 

estágio teórico-prático para a graduação, e valorização da cooperação na esfera 

ensino-serviço, com destaque para os municípios e os cursos de educação 

permanente, promovidos pela EEAAC. 

O programa está inserido na área de concentração do ensino na saúde e 

suas interfaces com o Sistema Único de Saúde (SUS), que conduz estudos sobre 

princípios e instrumentos que norteiam a implantação de práticas e de tecnologias 

para o ensino e desenvolvimento da docência na área de saúde com vistas ao 

fortalecimento do sistema.  

São duas as linhas de pesquisas referenciadas pelo MPES. A primeira é 

“Formação pedagógica em saúde relacionada ao ensino na saúde e sua interface 

com o SUS”, que objetiva a formação dos trabalhadores do SUS, por meio de 

estudos relevantes à pedagogia aplicada ao ensino da saúde, formação e 

capacitação de recursos humanos no SUS. A segunda é “Educação permanente no 

SUS”, que aborda processos de educação permanente, desenvolve pesquisas 

voltadas para a gestão do trabalho e da educação permanente, incluindo os 

processos de ensino-aprendizagem proporcionados pela incorporação das 

tecnologias de informação e comunicação (TIC).  

O MPES foi descrito na proposta com a nomenclatura de Mestrado 

Profissional de Ensino na Saúde: Formação Docente Interdisciplinar para o SUS, 

com o objetivo de formar profissionais capazes de produzir resultados relacionados 
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às diferentes áreas de atuação em saúde com vistas ao fortalecimento do SUS e 

formar docentes com uma visão crítica e ampla da sociedade, qualificados para 

promover articulação integrada entre os setores de ensino e de saúde. 

O desenho curricular do curso apresenta 34 disciplinas no seu quadro de 

formação, com periodicidade anual para oferta de 13 novas vagas, por seleção e 

obrigatoriedade de apresentar dissertação e produto ao final do curso, que tem 

duração de 18 a 24 meses. 

Dentre as disciplinas oferecidas está Concepções teórico-filosóficas e prática 

de ensino, que comporta 04 créditos e carga horária de 60 horas, que aborda as 

bases filosófico-metodológicas da educação e sua aplicação no ensino na saúde, a 

relação pedagógica e o ciclo de ensino-aprendizagem. Construção de conhecimento 

crítico sobre os campos da educação e da saúde.   

Outra disciplina que trabalha a interface da saúde com a educação é 

Currículo, planejamento e avaliação do ensino na saúde. Disciplina de 03 créditos e 

45 horas, que aborda as concepções e histórico de currículo, os processos e 

princípios da organização curricular, o conteúdo de ensino como conhecimento, 

informação e objeto de aprendizagem, estratégias e modalidades de ensino 

presencial e a distância e avaliação pedagógica. 

A disciplina de Estágio Docência possui 04 créditos e 60 horas, e visa uma 

relação entre mestrando e orientador, buscando aprimorar as técnicas educativas e 

a avaliação de práticas pedagógicas. Educação, sociedade e cultura: relações com o 

campo da saúde é uma disciplina de 03 créditos e 45 horas, que trata a 

especificidade da produção capitalista e a sociedade da informação, 

empregabilidade e competências e a formação do trabalhador para o capital.  

Políticas de saúde, aspectos organizacionais do SUS e suas interfaces com o 

ensino na saúde, é uma disciplina de 03 créditos e 45 horas, que aborda o processo 

de formulação e implementação de políticas públicas. Educação permanente dos 

trabalhadores em saúde tem 03 créditos e 45 horas, que trata das tendências da 

educação profissional e da gestão do trabalho em saúde. 

Fundamentos da pesquisa em saúde é uma disciplina de 04 créditos e 60 

horas, que traz concepções teórico-filosóficas que embasam pesquisas na saúde e 

os princípios éticos da pesquisa. Seminário de orientação I tem 02 créditos, 

compostos de 30 horas, que é uma atividade do discente com seu orientador para 

elaboração da dissertação e defesa. Seminário de pesquisa, disciplina de 03 
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créditos e 45 horas, que inclui a apresentação e discussão da dissertação, Já 

Seminário de orientação II, é outra disciplina de 02 créditos e 30 horas, na qual é 

proposta a elaboração de artigo e sua submissão ao Sistema Qualis da CAPES. 

Dissertação de mestrado I é uma das maiores disciplinas do programa, com 

15 créditos e 225 horas, é baseada nos encontros periódicos entre orientador e 

mestrando, objetivando o desenvolvimento do projeto de dissertação para a 

realização do exame de qualificação, que deverá ser realizado obrigatoriamente até 

o 18° mês do curso e que envolverá um encontro consultivo entre o aluno, o 

orientador, e dois professores doutores, sendo um deste externo ao programa. 

Tópicos de atualização programada, disciplina de 02 créditos e 30 horas,  

propõe-se a uma abordagem interdisciplinar e multidisciplinar dos elementos 

teóricos e analíticos presentes em temas emergentes no campo da saúde com 

ênfase na educação. Dissertação de mestrado II, disciplina de 15 créditos e 225 

horas, atividade orientada para o desenvolvimento da dissertação e para produzir 

um artigo e o submeter a periódico avaliado pelo sistema Qualis da CAPES. 

Avaliação do ensino na saúde, disciplina de 03 créditos e 45 horas, que 

apresenta a expectativa da avaliação institucional, suas conexões com os currículos 

e métodos de avaliação do ensino no campo de saúde. Tecnologias educacionais na 

saúde, disciplina de 03 créditos e 45 horas, investiga a inserção das TIC em 

contextos educativos na sociedade contemporânea, que possibilita ao mestrando 

uma elaboração de seu produto final do mestrado. 

Quanto ao corpo docente permanente, está composto de doutores e PHD em 

diversas áreas de conhecimento, envolvendo desde as ciências da saúde à 

educação, com número de publicações elevado e formação contínua, sendo 

acrescido de professores não permanentes ao programa que ministram aulas 

esporadicamente, atuam como coorientadores e participam das bancas de defesas.  

Quanto ao processo avaliativo do mestrado está à participação nas disciplinas 

com sua avaliação contínua e inúmeros recursos disponíveis, incluindo ensino a 

distância; participar de aulas ministradas por seu orientador e grupos de pesquisas 

que o mesmo participe, preenchendo a carga horária obrigatória de estágio em 

docência; defesa pública do projeto, qualificação e defesa final da dissertação.  

Além dos critérios internos de aprovação, existem atividades obrigatórias 

externas ao programa, como publicação de nota prévia, que anuncia ao meio 

acadêmico as primícias da pesquisa a ser desenvolvida ao longo do programa, 02 
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publicações em revista com avaliação do sistema CAPES de Qualis superior a B2, 

mínimo de 02 participações em eventos internacionais, apresentando trabalhos com 

seu orientador. 

2.5. FORMAÇÃO DOCENTE E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 

A formação docente e a qualificação profissional na perspectiva reflexiva de 

Schön, contextualizada por Tardif, é baseada na coletividade, na troca, é querer 

conhecer aquilo que se depõe à disposição de ser conhecido. Tal formação faz parte 

do desenvolvimento profissional docente e tem o objetivo de atualizar os docentes 

na melhoria da aprendizagem dos alunos. Fernandez-Cruz (2010, p. 18), corrobora 

afirmando que: 

[...] A formação pedagógica parte dela, pensada como aperfeiçoamento da 
ação docente em processo de educação inicial e continuada, que 
desenvolve ações vinculadas à organização didático-pedagógica e cientifica 
do currículo [...]. 

São diversas as maneiras pelas quais os docentes exercem suas práticas no 

processo de ensino. Atualmente, contamos com a colaboração de vários pedagogos 

no sentido de classificarem ou subdividirem essas práticas conforme suas principais 

características. Talvez, se tentarmos identificar uma tendência na prática docente da 

enfermagem, poderá dizer que àquela de características conservadoras seja ainda a 

predominante, principalmente dentro das escolas mais antigas, onde o modelo 

adotado foi mantido até os dias de hoje. 

Entretanto, em pesquisa desenvolvida por Saupe (1993) foram verificadas 

transformações com relação ao professor de enfermagem; há uma expressão já 

significativa de professores críticos, em contradição com os moldes rígidos, com 

prática pedagógica democrática e participativa, considerando-se a enfermagem uma 

profissão historicamente determinada, numa sociedade em constante 

transformação. 

O que se encontra vinculado à escolha da prática que o docente utiliza, está 

relacionado às políticas adotadas pelas instituições de ensino, mas também possui 

vínculo muito estreito com as características particulares inerentes a cada docente: 

cria-se uma situação que precisa ser estudada, identificando as transformações 

necessárias a cada momento. 
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Não podemos separar o professor de sua prática, pois este não é meramente 

um sujeito epistêmico que se coloca no mundo numa relação restrita de 

conhecimento, que processa informações extraídas do objeto, pois seus saberes 

são plurais, podendo ser considerados sociais, pois provem de fontes diversas, 

como família, escola, com o tempo, individuais e em grupos (TARDIF, 2012). 

Para discutir os pontos selecionados tidos como ainda não explorados, como 

vimos no estado da arte, apresentaremos a contextualização do referencial teórico 

de Maurice Tardif e Selma Garrido Pimenta. Tardif, pesquisador, professor 

universitário canadense e autor de livros como “Saberes docentes e formação 

profissional”, “Formação dos professores e contextos sociais” entre outros, em seus 

estudos compartilha das ideias de Selma Garrido Pimenta, professora universitária, 

pesquisadora brasileira e autora de livros como “Professor reflexivo”. 

Tardif tem sua pesquisa traduzida em diversos idiomas e reproduzida em 

vários países, incluindo o Brasil; suas bases teóricas são variadas, indo dos filósofos 

antigos da Grécia como Platão, Aristóteles e Rosseau aos contemporâneos, sempre 

se voltando à racionalidade. Vislumbra a ideia de educação como arte, guiada de 

valores e como forma de interação, como se observa no trecho a seguir: 

A educação é uma arte, uma técnica, uma interação, e muitas outras coisas, 
mas é também a atividade pela qual prometemos às crianças e aos jovens 
um mundo sensato (TARDIF, 2012, p. 182). 

Tardif busca em Weber, no campo da sociologia, entender a questão da 

interação social como aprendizagem, fermentando um dos pilares de sua ideia da 

experiência social, através dos contatos com os demais componentes desta 

estrutura. Trazendo a ideia de transformar a si mesmo no e pelo trabalho, sugerida 

por Gauthier. Fermentada por sua fala, há que “situar o saber do professor na 

interface entre o individual e o social, entre o ator e o sistema, a fim de captar a sua 

natureza social e individual como um todo” (TARDIF, 2012, p. 16). 

Ele alicerça seus conhecimentos acerca da experiência curricular baseados 

nas pesquisas de Pierre Bourdieu e sua dependência com a história de uma 

sociedade. O que exige do professor capacidade de dominar, integrar e mobilizar os 

saberes disciplinares enquanto condição para sua prática. 

Como arcabouço teórico educacional, Tardif parte dos estudos de Schön 

(1983) no contexto do professor reflexivo, trazendo à tona os saberes que são 

mobilizados por estes em seu trabalho diário, desconstruindo a ideia de que 
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professor é mero transmissor de conhecimentos produzidos por outros grupos, que o 

docente é detentor de seus conhecimentos cotidianos e que podemos unir pesquisa 

e ensino. 

Desmitificando a ideia tradicional que o saber está associado apenas à teoria 

e que a prática é desprovida de saber ou oriunda de falsos saberes. O autor acredita 

que a relação da teria com a prática só pode ser de aplicação, afirmando a ideia de 

que pelo trabalho o homem modifica a si mesmo e sua relação com o mundo. 

Pimenta e Ghedin (2012) ao abordarem o contexto do professor reflexivo 

como concepção teórica assumida no cenário educacional, a partir da década de 

1990 no Brasil, firmado pela teoria de Schön, do professor que pesquisa sua prática, 

valorizando, assim, sua experiência e reflexão a respeito da mesma, afirmam que: 

O valor da prática profissional como momento de construção do 
conhecimento, através da reflexão, análise e problematização desta e o 
reconhecimento do conhecimento tácito, implícito presente nas soluções 
que os profissionais encontram na ação. (p. 19). 

Alarcão (2003) refere a sua noção de professor reflexivo no seguinte contexto:  

Consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser 
humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que 
lhes são exteriores. É central, nesta conceptualização, a noção do 
profissional como uma pessoa que, nas situações profissionais, tantas 
vezes incertas e imprevistas, actua de forma inteligente e flexível, situada e 
reactiva. 

Pimenta e Ghedin (2012) e Tardif e Lessard (2011), porém, se distanciam de 

Schön (2000) ao enfatizar a importância da vivência do professor na construção de 

seus saberes profissionais. Tardif discute o trabalho do professor universitário 

pesquisador com o professor de sala de aula, que denomina como professor de 

ofício, e é enfático ao apontar que não se pode separar o trabalho do professor da 

pessoa do professor. 

Quando se fala de formação docente, Zabalza (2004) discute os fatores que 

possibilitam os percursos formativos como sua formação específica e na docência, 

de gerenciamento, de desenvolvimento pessoal e de sua responsabilidade sobre a 

formação deste aluno, analisando todas as possibilidades de superação, tornando 

sua aprendizagem participativa e democrática.  

Tardif (2012) expõe quatro saberes necessários ao docente: formação 

profissional, curricular, disciplinar e experiencial, tendo como enfoque a experiência, 
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visto que com o tempo o professor muda sua maneira de ensinar, compactuando 

com Schön, quando aponta que as aprendizagens profissionais são temporais , que, 

na medida em que o tempo passa, novas ações surgem a partir das experiências 

interiorizadas e reavaliadas, confirmando a ideia de aprimoramento através das 

próprias experiências diárias; o professor aprende a trabalhar trabalhando. 

No terceiro capítulo de seu livro “Saberes docentes e formação profissional”, 

ele aborda a pedagogia como instrumento de trabalho do professor, mas que 

definições isoladas não definem seu sentido, devendo ser agregada a situações 

cotidianas de sua prática. Visualiza o trabalho do professor como um trabalho 

artístico, que é delicadamente elaborado, que não deve prover da visão mecanicista 

e mercantilista do capitalismo dialogado por Marx, da produção em série, por não 

ser este um trabalho que gere produtos palpáveis, visíveis, não podem ser 

quantificados ou mensurados, não se comparando, portanto, ao trabalho industrial, é 

um trabalho muito mais racional que produtivo. 

Tardif (2012), em sua teoria, direciona os professores para a autonomia, 

autoria e construção da sua identidade profissional; segundo ele, os professores são 

produtores e portadores de seus conhecimentos, defendendo a importância de 

compreender que esses saberes estão incorporados e integrados nas suas 

atividades curriculares e experienciais, exemplificando a triangulação dos saberes: 

formação profissional, saberes disciplinares, curriculares e experiências.  

Tardif (2012, p. 60) conceitua Saber como: 

É necessário especificar também que atribuímos a noção de “saber” um 
sentimento amplo que  engloba os conhecimentos, as competências, as 
habilidades (ou aptidões) e as atitudes dos docentes, ou seja, aquilo que foi 
muitas vezes chamado de saber, de saber-fazer e de saber-ser. 

Conceituando saberes profissionais como o conjunto de saberes transmitidos 

pelas instituições de formação de professores; os saberes disciplinares como os 

sociais, definidos e selecionados pela instituição universitária; os saberes 

curriculares correspondem aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos 

categorizados pela instituição escolar e os experienciais oriundos no trabalho 

cotidiano e conhecimento de seu meio, de sua experiência individual e coletiva. 

É ele que introduz, no Brasil, o estudo sobre os saberes docentes, que levou 

a pensar a formação para o magistério. O trabalho docente é compreendido por um 

trabalho coletivo, visto que o professor é um profissional que se insere em 
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sociedade, que possui conhecimentos e que, além de transmitir, ele deve se 

apropriar da origem deste, pois isto alicerça sua prática. 

Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na confluência 
entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida individual, da 
sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, dos lugares 
de formação, etc. (TARDIF, 2012, p. 64). 

Para compreender este trabalho devemos então agregar a história de vida, 

contexto social e condições profissionais do docente, e a este é exigido um 

raciocínio critico e reflexivo, autônomo, e iniciativa frente às dificuldades. 

O professor deve ser capaz de discutir e fazer valer o seu ponto de vista; 
deve ser capaz de se expressar com uma certa autenticidade diante de 
seus alunos; deve ser capaz de gerir uma classe de maneira estratégica a 
fim de atingir seus objetivos de aprendizagem, a mesmo tempo que negocia 
seu papel; deve ser capaz de identificar certos comportamentos e modifica-
los numa certa medida (TARDIF, 2012, p. 210). 

O professor, segundo Tardif, tem que ser um agente de mudança, que deve 

dominar os conteúdos e saber transmitir esse conhecimento a outros, enaltecendo a 

fala de Paulo Freire, no que diz respeito à valorização do papel do professor como 

intelectual engajado. Contempla também, em sua obra, a necessidade de estudos 

sobre os saberes do professor adquiridos em sala de aula as pesquisas de 

educação, bem como da necessidade de uma interação positiva entre docentes de 

diferentes categorias de ensino. 

Tardif aborda como experiência social do docente, sua experiência enquanto 

discente, apreendida ao observar seus professores ao longo de sua formação, 

tratando-as como experiência prévia, pois através de sua participação na escola 

com os colegas e professores, ele vai moldando seus conhecimentos pessoais e 

forma de ensinar. 

Ele retrata ainda que o início da carreira de todo docente é uma fase crítica da 

realidade de seu trabalho, necessitando se socializar e se deparar com o cotidiano 

de suas atividades. Com o passar dos anos, na experiência profissional enquanto 

docente, constata-se uma evolução na carreira, acompanhada de um domínio maior 

de trabalho, bem-estar pessoal no relacionamento com os alunos e as exigências de 

sua profissão, devendo levar em conta que a instabilidade no lugar do trabalho traz 

mais dificuldades de domínio destas condições peculiares ao trabalho docente 

(TARDIF, 2012). 
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Ele reforça tal situação na sua fala: 

O tempo não é somente um meio- no sentido de “meio marinho” ou 
“terrestre”- no qual se encontram mergulhados o trabalho, o trabalhador e 
seus saberes; Também não é unicamente um dado objetivo caracterizado, 
por exemplo, pela duração administrativa das horas... É também um dado 
subjetivo, no sentido que contribui poderosamente para modelar a 
identidade do trabalhador (TARDIF, 2012, p. 108). 

Tal referência nos implícita que para alguns professores as dificuldades 

encontradas são tão gigantescas, que o tempo de adaptação à docência torna-se 

maior, ele se depara com questões administrativas de seu local de trabalho, colegas 

de profissão pouco interessados ou colaborativos, alunos com dificuldades diversas 

de aprendizado em uma classe extremamente diversificada, e isso causa barreiras 

na acomodação à nova função. 



 

III – Metodologia 

Se o conhecimento pode criar problemas, não é através da 

ignorância que podemos solucioná-los. 

 

Isaac Asimov 
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A pesquisa teve como cenário de estudo a EEAAC/UFF, no âmbito do MPES. 

O tipo de estudo que ora propomos, a partir da definição do objeto de estudo, é a 

metodologia qualitativa, com cunho descritivo e pesquisa de campo. 

Justifica-se a escolha baseada em Minayo (2004, p. 21-22) quando diz:  

A rigor qualquer investigação social deveria contemplar uma característica 
básica de seu objeto: o aspecto qualitativo. Isso implica considerar sujeito 
de estudo: gente, em determinada condição social, pertencente a 
determinado grupo social ou classe, com suas crenças, valores e 
significados.  

Minayo (1994) ainda acrescenta que os dados qualitativos que serão 

trabalhados contemplarão um universo de significações, motivações, aspirações, 

atitudes, crenças, valores, que necessitam de um referencial de coleta e de 

interpretação de outra natureza, que não se adapta a metodologia quantitativa, por 

esta trabalhar principalmente com números. 

Justificando-se por Minayo (2004), a abordagem qualitativa aprofunda-se no 

significado das ações e relações humanas, um lado que não é perceptível e não 

captável em equações médias e estatísticas. 

Segundo Minayo (1994), a pesquisa qualitativa utiliza, com frequência, 

múltiplas fontes de dados; emprega a observação, as entrevistas com perguntas 

abertas, os relatos em contraposição a números, tabelas e moldes estatísticos; 

interessa-se pelo cotidiano em um espaço e um tempo concreto; ocupa-se mais com 

significados, com conceitos, opiniões do que com números e estatísticas; obtém as 

informações de uma maneira mais flexível; reduz a distância entre o pesquisador e o 

pesquisado. 

O estudo descritivo, segundo Figueiredo (2008), tem como principal objetivo a 

descrição de características de uma população ou fenômeno, para isto utiliza 

técnicas de coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática. 

Na pesquisa de campo, segundo Severino (2012), o objeto ou fonte é 

abordado em seu habitat, nas condições que os eventos ocorrem, sem permitir , 

assim, mediação pelo pesquisador, abrangendo os levantamentos pertinentes ao 

estudo descritivo. 

Corroborando com a descrição anterior, Figueiredo (2009) refere que o estudo 

de campo valoriza as questões propostas, estudando apenas um grupo ou 

comunidade, ressaltando a interação entre estes, sendo seu desenvolvimento 
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pautado principalmente pela observação direta com intuito de obter informações 

sobre o que é desenvolvido pelo grupo. 

A pesquisa documental é uma técnica ímpar utilizada em pesquisas de 

ciência sociais e humanas, sendo indispensável por ser a base do trabalho de 

investigação, que é realizada através de documentos, atuais ou históricos, 

cientificamente autênticos. 

Pesquisa documental é realizada em fontes como tabelas estatísticas, cartas, 

pareceres, fotografias, atas, relatórios, obras originais de qualquer natureza – 

pintura, escultura, desenho, notas, diários, projetos de leis, ofícios, discursos, 

mapas, testamentos, inventários, informativos arquivados em igrejas, hospitais, 

sindicatos (SANTOS, 2000). 

Tais documentos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são 

matéria-prima, a partir da qual o pesquisador vai desenvolver sua investigação e 

análise (SEVERINO, 2012).  

A análise documental constitui uma técnica importante na pesquisa 

qualitativa, seja complementando informações, obtidas por outras técnicas, seja 

desvelando aspectos novos de um tema ou problema (LUDKE, ANDRÉ, 1986). 

A pesquisa documental leva o pesquisador a trabalhar com documentos que 

ainda não receberam tratamento ou análise de profissionais específicos da área de 

informação e que podem ser encontrados sob as diversas formas, nos mais variados 

locais, o que os torna fontes fidedignas de conhecimento acerca do que se é 

pesquisado (LAROSA, AYRES, 2005). 

Os sujeitos da pesquisa são ex-mestrandos enfermeiros do MPES, da 

EEAAC/UFF. Utilizando como critério de exclusão os mestrandos que já atuaram na 

docência anteriormente a sua inserção no programa.  

Tal critério justifica-se na fala de Tardif (2012, p. 52): 

O relacionamento dos jovens professores com os experientes, os colegas 
com os quais trabalhamos diariamente ou no contexto de projetos 
pedagógicos de duração mais longa, o treinamento e a formação de 
estagiários e de professores iniciantes, todas essas são situações que 
permitem objetivar os saberes da experiência. [...] neste sentido o docente 
não é apenas um prático, mas também um formador. 

Com o objetivo de preservar os nomes verdadeiros dos participantes e manter 

o anonimato deles, eles foram identificados com nomes fictícios, escolhidos a seu 
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gosto, de acordo com a flor de sua preferência, pois pessoas são flores, que 

emanam sua beleza e seu perfume característicos. 

A instrumentação desta pesquisa se deu através de entrevista 

semiestruturada que, realizada individualmente, em ambiente propício, permite a 

privacidade do sujeito. De acordo com Minayo (2004, p. 107), “[...] a entrevista 

tomada no sentido amplo da comunicação verbal, e no sentido restrito da colheita de 

informações sobre determinado tema científico é a técnica mais usada no processo 

de trabalho de campo”. 

A entrevista semiestruturada (Apêndice I) foi escolhida por julgar ser a mais 

adequada, pois, de acordo com Minayo (2004, p. 108), “combina perguntas fechadas 

(ou estruturadas) e abertas, em que o entrevistado tem possibilidade de discorrer 

sobre o tema proposto, sem respostas ou condições pré-fixadas pelo pesquisador”. 

A entrevista semiestruturada é uma das maneiras do pesquisador fazer um 

levantamento de dados em que as perguntas foram realizadas diretamente aos 

participantes, logo que o comitê de ética da devida instituição avaliou e liberou o 

andamento da pesquisa (Apêndice IV). 

Para viabilidade da pesquisa, o estudo foi enviado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP) do Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP)/UFF, em 

outubro de 2014, sob o Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) 

n° 839996, que se fundamenta nas diretrizes sobre pesquisas que envolvem seres 

humanos (Apêndice VIII). 

Quanto aos riscos e benefícios desta pesquisa, vale salientar que não há 

riscos e os benefícios são compostos pela discussão e a construção de saberes 

oriundos da formação didático-pedagógica, com o intuito de favorecer a manutenção 

de uma universidade sempre atualizada e com foco na qualidade da formação 

acadêmica crítica e reflexiva. Por isso se faz necessário que o docente tenha a 

preocupação em aprender a ensinar, não sendo apenas transmissor de 

conhecimento pautado numa educação bancária e sim focado nos pilares da 

educação universal proposto pela Organização das Nações Unidas para a 

Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO): Aprender a conhecer, aprender a fazer, 

aprender a viver juntos e aprender a ser, logo, a realização do presente projeto 

assume posição estratégica para contribuição tanto no âmbito dos processos 

formativos em serviço quanto da formação pedagógica do enfermeiro. 
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Quanto ao custeio da pesquisa, a mesma se deu por financiamento próprio da 

pesquisadora que mantém responsabilidade sobre a divulgação dos resultados da 

pesquisa, buscando como desfecho principal ampliar e qualificar a formação docente 

de enfermagem no Brasil, e criar como produto do mestrado um vídeo que 

demonstre as competências necessárias ao docente enfermeiro. 

Após consentimento, mediante a aplicação do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido (Apêndice V), cumprindo a Resolução nº. 466/2012 de CNS/MS 

(BRASIL, 2012), que normatiza a pesquisa envolvendo seres humanos, as 

entrevistas foram gravadas em aparelho de MP3, transferidas para o computador e 

posteriormente gravadas em um CD.  

Para Lüdke e André (1986, p. 37), a gravação tem como vantagem “poder 

registrar todas as expressões orais, imediatamente, deixando o entrevistador livre 

para prestar toda a sua atenção ao entrevistado”.  

Para melhor instrumentalizar o questionário e atender os objetivos da 

pesquisa, foram traçadas as perguntas dentro do mapa de categorização. Tal mapa 

é composto por três vertentes, 1- Perguntas, que foram verbalizadas aos sujeitos; 2 

– Categorias, a qual está dividida a análise das entrevistas; e 3- Objetivos, que são 

os pontos que o pesquisador visa alcançar com as pesquisas direcionadas aos 

sujeitos da pesquisa (Quadro 1).  
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Quadro 1. Mapa de categorização das perguntas da pesquisa. Niterói, 2015 

Perguntas Categorias Objetivos 

1- Você adquiriu 

alguma competência 
nesse programa de 
mestrado que aprimore 

sua docência? Quais? 
E como percebe as 
implicações na sua 

atuação de professor 
de ensino superior em 
enfermagem? 

Competências 
profissionais:  

- Formação profissional 

- Identificar se o MPES 

possibilita o desenvolvimento 
profissional do professor de 
ensino superior de 

enfermagem 
- Listar as competências 
trabalhadas no programa 

- Evidenciar as mudanças 
ocorridas após o mestrado 
profissional 

2- Você, anteriormente 
a introdução neste 

curso, teve acesso ao 
seu programa? Este 
programa satisfez suas 

necessidades 
pedagógicas? 

Conhecimento prévio do 
programa e satisfação 

- Identificar se o MPES é 
disponibilizado aos 

interessados, antes de sua 
inclusão 
- Evidenciar se o programa 

alcançou os objetivos 
descritos nas ementas de 
suas disciplinas 

3- Dentro de sua 
atividade docente, você 

percebeu alguma 
mudança na sua 
prática? Ao que você 

agrega esta mudança? 

Ascensão na prática 
docente oriunda do 

MPES 

- Relatar as mudanças 
percebidas na prática 

docente após o MPES 
- Elucidar quais os fatores 
vivenciados no MPES 

corroboram para a mudança 
de sua prática docente 

 

Como instrumento da análise documental foi utilizado roteiro para coleta de 

dados dos documentos dos projetos de mestrado, tais como a grade curricular, 

ementa das disciplinas e do curso, estágio em docência do MPES, utilizando 

formulário próprio confrontando com as exigências curriculares do MEC. 

A utilização de documentos em pesquisa deve ser valorizada pela riqueza de 

informações contextualizadas histórica e socioculturalmente, na reconstrução de 

fatos vividos, que segundo Cellard (2010): 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para 
todo pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível 
em qualquer reconstituição referente a um passado relativamente distante, 
pois não é raro que ele represente a quase totalidade dos vestígios da 
atividade humana em determinadas épocas. Além disso, muito 
frequentemente, ele permanece como o único testemunho de atividades 
particulares ocorridas num passado recente (p. 295). 

Isto implica em trazer a tona uma metodologia que ainda é “pouco explorada 

não só na área da educação como em outras áreas das ciências sociais”, e que 
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busca trazer informações dos fatos pelos documentos a partir das questões e 

hipóteses do interesse da pesquisa (LÜDKE e ANDRE, 1986, p. 38). 

Justifica-se ainda a análise documental por trazer a pesquisa o contexto 

temporal e social, pois favorece a observação do desenvolvimento de indivíduos, 

grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas entre 

outros (CELLARD, 2010). Tal técnica, segundo Helder (2006), utiliza documentos 

originais, oriundos de sua fonte primária, que ainda não receberam tratamento 

analítico por nenhum autor. É vista por Kelly apud Sá-Silva, Almeida e Guindani 

(2009, p. 3) como: 

Trata-se de um método de coleta de dados que elimina, ao menos em parte, 
a eventualidade de qualquer influência – presença ou intervenção do 
pesquisador – do conjunto das interações, acontecimentos ou 
comportamentos pesquisados, anulando a possibilidade de reação do 
sujeito à operação de medida. 

O pesquisador utiliza tais documentos com o objetivo de coletar informações 

dele, ele o faz analisando, examinando criteriosamente, usando técnicas 

apropriadas para seu manuseio e análise; seguindo estágios de organização, que 

envolve a organização das informações a serem categorizadas e analisadas; 

elaboração de sínteses dos dados coletados, ou seja, a análise documental.  

Para Cellard (2010), a avaliação documental preliminar se dá em cinco 

dimensões, a primeira é o contexto, que trata do recorte histórico e sociopolítico do 

autor e a quem é designado tal documento; a segunda dimensão é o autor ou 

atores, que nos faz elucidar a credibilidade do texto e a interpretação dada a cada 

fato; a terceira dimensão é a autenticidade e confiabilidade do texto, que trata da 

procedência do documento. A quarta dimensão é a natureza do texto, que refere ao 

contexto para o qual é escrito, como documentos jurídicos, médicos, que só 

conferem sentido ao leitor de acordo com sua interação no contexto particular de 

sua produção; a quinta dimensão trata dos conceitos chaves ou lógica interna do 

texto, que observa se o documento se desenvolveu, quais as partes principais da 

argumentação, o que é fundamental quando se compara vários documentos da 

mesma natureza. 

Após a seleção e análise preliminar dos dados, se reúne todas as partes, em 

quadros teóricos, com as cinco dimensões abordadas por Cellard (2010), em que o 
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pesquisador interpreta de forma coerente ao questionamento inicial, dividindo em 

categorias para análise, e posterior comparação das categorias.  

O método utilizado para análise dos resultados será a triangulação dos dados, 

que refere-se à recolha de dados recorrendo a diferentes fontes, como documentos 

originais, como os pareceres e decretos que regem os mestrados, entrevistas, 

pesquisa de campo e etc., como refere Allport (1993): 

A consistência interna ou confrontação interna conseguida através de 
múltiplas abordagens, é quase o único teste que temos para a validade das 
pesquisas. 

Ao se tratar da coleta de dados, a triangulação permite que o pesquisador 

possa utilizar três ou mais técnicas com o intuito de ampliar o universo informacional 

em torno de seu objeto de pesquisa, utilizando-se, para isso, por exemplo, do grupo 

focal, entrevista, aplicação de questionário dentre outros. Segundo Triviños (2008, p. 

138). 

[...] a técnica da triangulação tem por objetivo básico abranger a máxima 
amplitude na descrição, explicação e compreensão do foco em estudo. 
Parte de princípios que sustentam que é impossível conceber a existência 
isolada de um fenômeno social, sem raízes históricas, sem significados 
culturais e sem vinculações estreitas e essenciais com uma macrorrealidade 
social. 

Entende-se, então, que a análise por triangulação de métodos está pautada 

na preparação do material coletado e na articulação de três aspectos para proceder 

à análise, sendo que o primeiro aspecto se refere às informações concretas 

levantadas com a pesquisa, os dados empíricos, que representa a fala dos 

entrevistados; o segundo aspecto compreende o diálogo com os autores que neste 

estudo está baseado nas obras de Pimenta e Tardif, e o terceiro aspecto se refere à 

análise de conjuntura, vinculada neste estudo nos documentos analisados. 

A análise dos resultados busca a compreensão dos dados coletados, a 

confirmação ou não dos pressupostos, responder as questões norteadoras 

formuladas para alcançar os objetivos da pesquisa e ampliar o conhecimento sobre 

o assunto pesquisado, podendo já ser iniciado juntamente com a pesquisa de 

campo. 

A análise das entrevistas se deu pela transcrição dos DVD com a gravação da 

entrevista dos mestrandos enfermeiros, com releitura do material e organização dos 

dados apurados e observados. Os dados foram classificados a partir da leitura 
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exaustiva e repetitiva, assumindo a interlocução pretendida, em que cada assunto 

ou tema é dividido, nos atendo aos temas mais relevantes.  



 

IV – Produto 

Ninguém vale pelo que sabe, mas pelo que faz com aquilo que 

sabe.  

 

Leonardo Boff 
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Numa tentativa de atingir as competências pedagógicas para uma formação 

docente que satisfaça as necessidades do enfermeiro professor, pensamos em uma 

tecnologia educacional denominada “Jornal Competências Pedagógicas”. A criação 

deste produto compõe uma das exigências do MPES.  

O produto no mestrado profissional é a implementação de um plano de ação, 

visto que na problematização, na maioria das vezes, julgamos algo, nossa questão 

norteadora, como método ineficaz, um prejudicador de uma prática atual, 

confirmando a necessidade da criação de um fator ou objeto que melhore essa 

prática trazendo qualidade ao serviço estudado. 

Buscando dentre possíveis tecnologias educacionais uma a ser criada como 

produto exigido para ser implementado nesta dissertação de mestrado profissional, 

me deparei com inúmeras oportunidades, como jogos, dinâmicas de grupo, a 

alfabetização científica, produção de revistas e a elaboração de vídeos didáticos, 

abordando as competências pedagógicas exploradas por Celso Antunes3 como um 

modelo de ensino a distância que me fez deparar com uma situação nova e 

encantadora. 

O ensino à distância iniciou-se no século XIX, de forma empírica, surgindo da 

necessidade do aprimoramento profissional de massa; que por motivos diversos não 

poderiam estar presentes em instituições de ensino. Muitas vezes considerada 

recurso de ensino, esta aprimora a autonomia do estudante visto que o mesmo 

escolhe quando e como estudar de acordo com suas necessidades. 

A educação a distância teve seu marco científico através de cursos por 

correspondência e se atualizou de acordo com a modernização dos meios de 

comunicação e a globalização, passando pelo rádio, televisão, vídeo texto, 

computador e programas tutoriais chegando, assim, ao ensino formal.  

Segundo a LDB, nº 9394, de 20 de dezembro de 1966, primeira legislação específica 

sobre ensino a distância no ensino superior, regulamentada pelo Decreto nº 5622, 

de 20 de dezembro de 2005, ficam obrigatórios momentos presenciais para 

avaliação, estágios e defesas de TCC, estes devendo ter a mesma carga horária 

que os cursos de modalidade presencial.  

                                                           
3
 Celso Antunes, professor, palestrante e escritor, formado em geografia pela USP, especialista em 

inteligência e cognição e mestre em ciências humanas. É membro consultor da Associação 
Internacional pelos Direitos da Criança Brincar, reconhecido pela UNESCO e consultor educacional 
do Canal Futura. Possui mais de 180 livros sobre educação e cerca de 60 livros didáticos publicados 
no Brasil, América do Sul e do Norte e Europa. 
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Com o avanço das tecnologias e uso constante das redes sociais pelos 

estudantes de forma geral, este foi visto como facilitador ao processo ensino-

aprendizagem visto sua forte aderência pelos estudantes universitários nos perfis 

sociais, cabendo ao professor encontrar aplicações adequadas dessas mídias 

sociais para potencializar os recursos pedagógicos de tais meios.  

Ainda vista como método instrucional por alguns e como tecnologia 

educacional por outros, a educação a distância tem ganhado seu espaço, por ter 

cada pessoa uma habilidade de aprender diferenciada, de acordo com seus 

conhecimentos prévios, motivação e inteligibilidade, devendo sempre o docente 

saber diferir sua clientela e de antemão traçar os objetivos pretendidos na utilização 

de qualquer técnica educacional.  

Indiferente à tecnologia ou recurso, cabe ao docente o aprimoramento 

constante da didática e recursos utilizados, bem como da sua capacitação e estudo 

dos temas abordados, trazendo aos alunos sua vivência e experiências práticas, 

aguçando sua capacidade de assimilação de conteúdos teórico-práticos, sua 

interação com a realidade e motivação para domínio de conteúdo e excelência em 

sua formação. 

O professor, como vimos, deixou de ser um transmissor de conhecimento e 

passou a ser um mediador, ampliando a permuta de informações e incentivando a 

busca constante do aluno pelo engrandecimento profissional e intelectual, para a 

construção de um profissional que construa seu arcabouço na construção de uma 

visão crítica e reflexiva sobre a sua prática de atuação. 

O produto dessa pesquisa é uma série de vídeos curtos, com 

autofinanciamento pela autora, que abordam as competências pedagógicas do 

enfermeiro docente referenciadas por Celso Antunes  e demonstradas em situações 

da prática educativa, enfocando separadamente cada uma destas, que 

posteriormente pode ter acesso gratuito pela internet, facilitando a busca à 

informação da comunidade acadêmica que terá uma aproximação a métodos de 

ensino eficazes, informações didático-pedagógicas sobre o ensino de enfermagem, 

capacitação em saúde.  
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4.1. ESQUEMATIZANDO O PRODUTO 

O produto trata de um vídeo que simula um telejornal, no qual o repórter 

âncora deste noticiário divulga a competência como uma notícia e discute a 

situação/cena apresentada através de notícias externas ao programa, como fatos 

urgentes antes de cada competência apresentada, um flash ressaltando a mesma. 

Quadro 2. Caracterização da competência observada em cada cena do produto.  
Niterói, 2015 

Competência Cena 

1- Organizar e dirigir situações 
de aprendizagem 

Primeiro contato com o manequim, visualização 
do corpo humano e agregar ao real, fazendo os 

alunos reconhecer as estruturas corpóreas  

2- Administrar a progressão das 
aprendizagens 

Professor ensina cálculo de gotejamento, 
solicita a um aluno que anteriormente referiu 
dificuldades, que corrija o mesmo para turma, 

sendo avaliado, assim, os avanços conseguidos 

3- Conceber e fazer evoluir os 

dispositivos de diferenciação 

Professor solicita que sentem em seus lugares e 

próximo a seus grupos de convívio, em seguida, 
alterna os alunos de grau de assimilação 
diferenciado. / Diferenciar os recursos que 

posso usar em cada situação 
Ex: cirurgia de quadril = trapézio, mostrando 
como diferenciar o uso de determinados 

objetos/recursos de acordo com a situação 
apresentada 

4- Envolver os alunos em sua 
aprendizagem e seu trabalho 

Preceptoria – como levar o aluno a se envolver 
na prática, colocar os alunos a buscarem por 
conhecimento que melhore suas práticas 

5- Trabalhar em equipe Discussão de caso clínico – simulando um 
round com equipe multidisciplinar envolvendo 

alunos dos outros cursos da saúde 

6- Utilizar novas tecnologias Oxigenação/ventilação – manequim que permite 

visualização de vias aéreas superiores e 
inferiores / fazer uso de sites de busca para 
buscar termos técnicos durante a aula 

7- Enfrentar os deveres e os 
dilemas éticos da profissão 

Socorro tardio – paciente evolui a óbito/ 
tetraplegia provocada durante socorro que não 

houve estabilização correta da coluna 

8- Administrar sua própria 

formação e enriquecimento 
contínuo 

Cobertura de curativo ou teste de confirmação 

da SNE, aluno técnico de longa data 
questionando práticas antigas e o docente 
comprova através de bibliografia recente que tal 

prática caiu no desuso e que deve sempre se 
atualizar 
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4.2. VALIDANDO O PRODUTO 

A avaliação do produto se deu com um teste piloto realizado com mestrandos 

das duas primeiras turmas do MPES, que ainda não lidam com a docência. O teste 

foi realizado em momento agendado, e consistiu na exibição dos vídeos com 

posterior discussão sobre a temática envolvida, a qual foi previamente escolhida 

pelo grupo. Na sequência, os sujeitos avaliaram sua eficácia respondendo a um 

questionário (Apêndice II).  



 

V – Resultados 

O conhecimento é como um jardim. Se não for cultivado, não 

pode ser colhido. 

 

Provérbio Africano 
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Tratando-se uma pesquisa com triangulação dos dados, traçamos três 

métodos de análise de dados, propondo a saga por toda documentação que rege os 

mestrados profissionais, as ementas da disciplina do MPES, sua proposta e as 

dissertações da primeira turma, a teorização discutida na fala de Antunes, Tardif e 

Pimenta e a aplicação de entrevista. Apuradas as três fontes de dados programadas 

para esta pesquisa, deu-se a discussão dos dados.  

5.1. ANALISANDO DOCUMENTOS 

Após a pré-análise dos dados obtidos através de toda documentação 

recolhida, que rege a educação superior no Brasil, os cursos de especialização e o 

mestrado profissional no cenário brasileiro, abordando sua implementação, critérios 

de abertura e manutenção do curso, foi realizada a exploração do material coletado, 

e tratamento dos resultados. 

Foi explorada nesta análise documental cinco aspectos distintos, expostos no 

Quadro 3. 

 

 

Quadro 3. Modelo de ficha de análise documental. Niterói, 2015 

Modelo de ficha de análise documental 

Autores Representa quem o criou ou autorizou tal documento 

Contexto 
Aborda o referencial histórico, sociopolítico e 
sociocultural da produção deste documento 

Confiabilidade 
Diz respeito a fonte de onde foi extraído tal documento 

e a sua validade 

Natureza 
Especifica qual o tipo de documento analisado, sua 

forma discursiva 

Lógica interna 
As partes do documento, as teses defendidas e seus 

conceitos principais 

 

Os aspectos identificados nos documentos analisados estão expostos nos quadros 

abaixo. 
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Quadro 4. Análise do Decreto nº 791, de 27 de setembro de 1980. Brasília, 1890 

Decreto nº 791, de 27 de setembro de 1890 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Poder executivo da República Federativa do Brasil  

O contexto 
Dispõe sobre a regulamentação da primeira escola 
profissionalizante de enfermagem no Brasil 

A confiabilidade 
Assinada pelo primeiro Presidente da República, o 
Marechal Deodoro da Fonseca 

A natureza 
Portaria normativa estabelecida pela Consolidação 
das Leis Brasileiras (CLB) 

A lógica interna 
Criação da primeira profissionalizante de enfermagem 
na tentativa de resolver um problema urgente da 

assistência aos alienados 

 

Quadro 5. Análise do Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951. Brasília, 1951 

Decreto nº 29.741, de 11 de julho de 1951 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação  

O contexto 

Criação da CAPES com intuito de "assegurar a 

existência de pessoal especializado em quantidade e 
qualidade suficientes para atender às necessidades 
dos empreendimentos públicos e privados que visam 

ao desenvolvimento do país". 

A confiabilidade Divulgado no Diário Oficial da União (DOU) 

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 
Com o desenvolvimento do Brasil cria-se a 
necessidade emergencial de especialista e 
pesquisadores no país 

 

Quadro 6. Análise do parecer CFE nº 977, de 03 de dezembro de 1965. Brasília, 
1965 

Parecer CFE nº 977, de 03 de dezembro de 1965 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 

Falta de regimento próprio para cursos de pós-
graduação no País, visando uma aceleração no 
crescimento econômico brasileiro e na possibilidade 

de sanar futuras necessidades de uma mão de obra 
qualificada voltadas a tal crescimento 

A confiabilidade 
Aprovado em 03 de dezembro de 1965 pelo Ministro 
da Educação 

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 

Definir e regularizar a pós-graduação no Brasil nos 
moldes americanos, distinguindo os programas lato 
sensu e stricto sensu 
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Quadro 7. Análise da Lei nº 8.405, de 09 de janeiro de 1992. Brasília, 1992 

Lei nº 8405, de 09 de janeiro de 1992 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Poder executivo 

O contexto 
Autorização, executivo, criação, fundação publica, 
CAPES, MEC. Fixação, receita, CAPES. 
Composição, órgãos, CAPES 

A confiabilidade 
Assinado pelo então presidente Fernando Collor, 

divulgado no DOU de 10 de janeiro de 1992, p. 365 

A natureza Lei Ordinária 

A lógica interna 
Autoriza o Poder Executivo a instituir como fundação 
pública a CAPES e dá outras providências 

 

 

Quadro 8. Análise da Portaria Normativa nº 47, de 17 de outubro de 1995. 
Brasília, 1995 

Portaria Normativa nº 47, de 17 de outubro de 1995 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 
Ampliar sua aceitação dos mestrados profissionais 
frente aos modelos de avaliação dos mestrados 

acadêmicos  

A confiabilidade Divulgado no DOU  

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 

Determinou a implementação na CAPES de 
procedimentos apropriados para a abertura, 
manutenção e avaliação dos cursos de mestrado 

profissional 

 

 

Quadro 9. Análise da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Brasília, 1996 

Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996 – Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 
Dispõe sobre a regulamentação dos cursos de nível 

superior no Brasil. 

A confiabilidade Divulgado no DOU  

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 
Determinou critérios para abertura e manutenção dos 
cursos superiores no Brasil, como carga horária por 
curso, perfil profissional e corpo docente 
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Quadro 10. Análise da Portaria Normativa nº 80, de 16 de dezembro de 1998. 
Brasília, 1998 

Portaria Normativa nº 80, de 16 de dezembro de 1998 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 
Dispõe sobre o reconhecimento dos mestrados 
profissionais e dá outras providências. 

A confiabilidade Divulgado no DOU  

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 
Revogar a Portaria CAPES nº 47, de 17 de outubro 
de 1995  

 

 

Quadro 11. Análise da Ata da 65ª Reunião do Conselho Técnico Científico da 
Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Brasília, 2002 

Ata 65ª Reunião do Conselho Técnico Científico / CAPES 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 

Estabelecer critérios para validação dos cursos de 
mestrado profissional no Brasil, como a apresentação 

de dissertação na conclusão do curso, no término de 
seus 02 anos de duração 

A confiabilidade Divulgado no DOU  

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 
Equiparar os cursos de mestrado profissional ao 
acadêmico perante o meio científico 

 

 
Quadro 12. Análise da Deliberação nº 18 da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro, de 2009. Rio de Janeiro, 2009 

Deliberação nº 18 - UERJ, de 2009 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 
Abertura do curso de pós-graduação stricto senso 
acadêmico da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro 

A confiabilidade Divulgado no DOU  

A natureza 
Portaria normativa interna da UERJ vinculada ao 
MEC/CAPES 

A lógica interna 
Ampliar a demanda institucional, criando o primeiro 
curso de especialização em enfermagem da UERJ 
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Quadro 13. Análise da Portaria Normativa nº 07, de 22 de junho de 2009. 
Brasília, 2009 

Portaria Normativa nº 07, de 22 de junho de 2009 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 
Dispõe sobre a regulamentação das vagas do 
mestrado profissional mediante chamada pública e 

das avaliações dos cursos em vigor 

A confiabilidade Divulgado no DOU em 23 de junho de 2009 

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 
Estipular a ênfase da formação dos cursos de 
mestrado profissional no Brasil  

 

 
Quadro 14. Análise da Portaria Normativa nº 1227, de 28 de dezembro de 2009. 
Brasília, 2009 

Portaria Normativa nº 1227, de 28 de dezembro de 2009 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 

Dispõe sobre os critérios exigidos pela CAPES para 

abertura e manutenção de novos cursos de pós-
graduação stricto sensu profissional no Brasil 

A confiabilidade Divulgado no DOU em 29 de dezembro de2009 

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 

Estimular a formação de profissionais habilitados a 

desenvolver as atividades e trabalhos técnico-
científicos em temas de interesse público 

 
 

Quadro 15. Análise da Proposta de Curso Novo – Mestrado Profissional em 
Ensino na Saúde da Universidade Federal Fluminense. Brasília, 2015 

Proposta de Curso Novo – MPES –UFF 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza 

Apresentação das disciplinas e suas ementas, corpo 

docente, suas titulações e produções e proposta do 
curso 

A lógica interna 
Apresentação de proposta para abertura do 
MPES/UFF perante a CAPES 
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Quadro 16. Análise da Portaria CNE nº 1203, de 26 de setembro de 2012. 
Brasília, 2012 

Portaria CNE 1203, de 26 de setembro de 2012 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 

Reconhecimento de cursos de pós-graduação stricto 
sensu no anexo a esta portaria, com prazo de 

validade determinado pela avaliação trienal 

A confiabilidade Divulgado no DOU em 01 de outubro de2012 

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 
Avaliação trienal da CAPES para abertura de novos 
cursos e manutenção dos cursos de pós-graduação  
stricto sensu 

 

 
Quadro 17. Análise do Projeto de Decreto Legislativo nº 542-A, de 2012. 
Brasília, 2012 

Projeto de Decreto Legislativo nº 542-A, de 2012 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Câmera dos Deputados 

O contexto 

Diferenciar os cursos de pós-graduação do contexto 
lato sensu e stricto sensu, bem como as modalidades 

acadêmicas da profissional 

A confiabilidade 
Vinculado a CAPES que rege os cursos de 
especialização no Brasil 

A natureza 
Decreto legislativo aprovado pela Câmera dos 
Deputados 

A lógica interna 
Retirar distinções entre os cursos de especialização 
stricto sensu 

 
 
Quadro 18. Análise do Parecer CNE/CES nº 1.133 de 2001. Brasília, 2001 

Parecer CNE/CES nº 1.133, de 2001 

Aspectos/ Itens a identificar 

Autores Ministério da Educação e CAPES 

O contexto 
Dispõe sobre a regulamentação dos cursos de 

graduação em enfermagem, medicina e nutrição. 

A confiabilidade Divulgado no DOU 

A natureza Portaria normativa estabelecida pelo MEC 

A lógica interna 

Definir critérios mais específicos aos cursos da 
saúde, baseado na LDB, Lei nº 8080, na Constituição 
Federal e outros documentos afins, traçando um novo 

perfil aos egressos da graduação em saúde  
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Quadro 19. Análise da ementa da disciplina Estágio docência do Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 
2015 

Ementa da disciplina: Estágio docência 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 

profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 
Elaboração, desenvolvimento e avaliação de uma 
prática pedagógica reflexiva nas instituições de 

ensino e de saúde 

 

 
Quadro 20. Análise da ementa da disciplina Currículo, planejamento e 

avaliação do ensino na saúde do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 
da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Currículo, planejamento e avaliação do ensino na 

saúde  

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Possibilitar ao mestrando compreender as 

concepções de currículo, os processos e princípios 
de organização curricular, estratégias e modalidades 
de ensino e avaliação 

 

 
Quadro 21. Análise da ementa da disciplina Concepções teórico-filosóficas e 
práticas de ensino do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da 
Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Concepções teórico-filosóficas e práticas de ensino 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 

profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Possibilitar ao mestrando compreender as bases 
filosófico-metodológicas da educação e sua aplicação 
no ensino na saúde e a construção de conhecimento 

crítico sobre os campos da educação e da saúde 
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Quadro 22. Análise da ementa da disciplina Políticas de saúde, aspectos 
organizacionais do SUS e suas interfaces com o ensino na saúde do Mestrado 

Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 
2015 

Ementa da disciplina: Políticas de saúde, aspectos organizacionais do SUS e 

suas interfaces com o ensino na saúde  

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Possibilitar ao mestrando compreender o processo de 

formulação e implementação de políticas públicas 
que afetam as condições de saúde, o meio ambiente 
e o acesso a serviços, programas e bens públicos 

 

 
 
Quadro 23. Análise da ementa da disciplina Educação permanente dos 

trabalhadores em saúde e interdisciplinaridade do Mestrado Profissional em 
Ensino na Saúde da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Educação permanente dos trabalhadores em saúde e 

interdisciplinaridade 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Possibilitar ao mestrando compreender o trabalho 

como princípio educativo. A articulação entre as 
categorias trabalho, educação e saúde, formação 
humana e perspectiva interdisciplinar do ensino na 

saúde 
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Quadro 24. Análise da ementa da disciplina Fundamentos da pesquisa em 

saúde do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina Fundamentos da pesquisa em saúde 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Possibilitar ao mestrando entender as concepções 
teórico-filosóficas que embasam pesquisas na saúde. 

Delineamento, desenvolvimento e finalização de 
projetos de pesquisa científica. Bioestatística. 
Métodos quantitativos e qualitativos de pesquisa na 
educação e na saúde. Ética na pesquisa 

 

Quadro 25. Análise da ementa da disciplina Seminário de orientação I do 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Seminário de orientação I 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 

profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 
Possibilitar ao mestrando participar de atividade 
orientada para elaboração da dissertação e defesa, 
como requisito parcial para a obtenção do título  

 

Quadro 26. Análise da ementa da disciplina Seminário de pesquisa do 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Seminário de Pesquisa 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Possibilitar ao mestrando participar de apresentação 
e discussão de propostas de dissertação proporcionar 
uma troca produtiva entre alunos e professores, 
valorizando-se o diálogo e um olhar interdisciplinar 
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Quadro 27. Análise da ementa da disciplina Seminário de orientação II do 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Seminário de orientação II 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Possibilitar ao mestrando desenvolver dissertação e 

produzir um artigo e submetê-lo a periódico avaliado 
pelo sistema Qualis da CAPES 

 

Quadro 28. Análise da ementa da disciplina Dissertação de mestrado I do 
Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Dissertação de mestrado I  

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna Possibilitar ao mestrando desenvolver o projeto de 

dissertação e o preparar para a realização do exame 
de qualificação 

 
Quadro 29. Análise da ementa da disciplina Tecnologias educacionais na 

saúde do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Tecnologias educacionais na saúde 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna Possibilitar ao mestrando inserir as TIC em contextos 

educativos na sociedade contemporânea, em 

particular, na construção de modelos e metodologias 
de representação e estruturação do conhecimento, na 
aprendizagem e no desenvolvimento cognitivo 
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Quadro 30. Análise da ementa da disciplina Tópicos de atualização 

programada do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade 
Federal Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Tópicos de atualização programada 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 

profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Possibilitar ao mestrando abordagem interdisciplinar 
e multidisciplinar dos elementos teóricos e analíticos 

presentes em temas emergentes no campo da saúde 
com ênfase na educação 

 
Quadro 31. Análise da ementa da disciplina Avaliação do ensino na saúde do 

Mestrado Profissional em Ensino na Saúde da Universidade Federal 
Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Avaliação do ensino na saúde 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna Possibilitar ao mestrando avaliação institucional. 
Conexões currículo e avaliação. Construção das 

bases de uma avaliação crítica do ensino no campo 
da saúde 

 
Quadro 32. Análise da Ementa da disciplina Educação, sociedade e cultura: 

relações com o campo da saúde do Mestrado Profissional em Ensino na Saúde 
da Universidade Federal Fluminense. Niterói, 2015 

Ementa da disciplina: Educação, sociedade e cultura: relações com o campo 

da saúde 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores UFF – EEAAC – MPES 

O contexto 
Proposta de abertura de novo curso de mestrado 
profissional ao CAPES 

A confiabilidade Divulgado no portal CAPES  

A natureza Apresentação das disciplinas e suas ementas 

A lógica interna 

Delimitar contextos históricos e culturais em relação à 

divisão do trabalho e educação, correlacionando a 
formação das sociedades e a produção de 
conhecimentos 
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5.2. ANALISANDO AS PESQUISAS DA PRIMEIRA TURMA MPES/UFF 

Como referido anteriormente, a primeira turma do MPES teve entrada em 

2011, todos respeitando o prazo de dois anos disponibilizados pela CAPES já 

defenderam suas dissertações, porém apenas sete dos trezes alunos cumpriram as 

exigências do programa quanto à participação em eventos e publicação, ainda não 

obtendo o grau de mestre e não tendo a divulgação de suas dissertações no site da 

UFF. 

Devemos reforçar neste momento que o MPES possui duas linhas de 

pesquisa, a linha 1 que trata da formação pedagógica e a linha 2 que aborda a 

educação permanente em saúde, em ambas as linhas, as pesquisas são voltadas 

para prática como exige a CAPES pelo perfil do mestrado, aproximando as 

instituições públicas e privadas à academia, buscando a resolução de situações 

problemas vivenciadas em serviço pelos mestrandos profissionais, que conduzam a 

uma prática mais coerente. 

 

Quadro 33. Análise da Dissertação: A inserção do acadêmico de enfermagem 
no contexto da Estratégia Saúde da Família: o papel do preceptor. Niterói, 2013 

Dissertação: A inserção do acadêmico de enfermagem no contexto da Estratégia 
Saúde da Família: o papel do preceptor 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Alexandre Campos de Aguiar e Cláudia Mara de Melo Tavares 

O contexto 

No âmbito da formação orientada para a Atenção Básica, de um 
lado os acadêmicos de enfermagem valorizam pouco o estágio 
na ESF se comparado ao estágio hospitalar, e de outro o 

enfermeiro que atua na ESF não busca meios de despertar nos 
acadêmicos o interesse pelo trabalho na Atenção Básica 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES/UFF para obtenção do grau 
de Mestrado 

A lógica interna 

Investigar modos e técnicas de interação entre preceptor e 
estudante de enfermagem que favoreçam o aprendizado prático 
das ações desenvolvidas pelo enfermeiro no âmbito da ESF; 

Discutir formas de interação do acadêmico de enfermagem com 
as ações desenvolvidas na ESF; Apontar meios de 
sensibilização do acadêmico de enfermagem para a percepção 

da importância da atenção básica em Saúde no sentido do 
fortalecimento dos princípios do SUS 
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Quadro 34. Análise da Dissertação: O desafio da articulação entre a formação 
em saúde e a integração ensino-serviço. Niterói, 2013 

Dissertação: O desafio da articulação entre a formação em saúde e a integração 
ensino-serviço 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Jaime Everardo Platner Cezario e Donizete Vago Daher 

O contexto 

Compreender as potencialidades e as fragilidades do processo 

de desenvolvimento profissional, como parte do Projeto PET 
Saúde e assim contribuir com uma reflexão sobre a integração 
entre os mundos da educação e do trabalho 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e  Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 

grau de Mestrado 

A lógica interna 

Refletir no que diz respeito às possibilidades de parceria entre a 

formação do enfermeiro e do local de trabalho no processo de 
desenvolvimento profissional 

 

 
 
Quadro 35. Análise da Dissertação: A residência como cenário educativo para 
enfermeiros: o uso da metodologia da problematização. Niterói, 2013 

Dissertação: A residência como cenário educativo para enfermeiros: o uso da 
metodologia da problematização 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Myllena Cândida de Melo e Gisella de Carvalho Queluci 

O contexto 

Propor e implementar uma ferramenta de ensino teórico e 

prático com base na metodologia da problematização em 
enfermagem em um Programa de Residência Multiprofissional 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de Mestrado 

A lógica interna 

É uma avaliação das possíveis estratégias de aprendizagem 
adotadas pelos estudantes de enfermagem no campo da prática 

de cuidados hospitalares utilizando a metodologia da 
problematização e suas implicações para o ensino e a prática 
da enfermagem 
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Quadro 36. Análise da Dissertação: Preceptoria de Enfermagem na Atenção 
Básica: construção de competências a partir da prática. Niterói, 2013 

Dissertação: Preceptoria de Enfermagem na Atenção Básica: construção de 
competências a partir da prática 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores 
Fabiana Silva Marins Nazareno Cosme e Geilsa Soraia 
Cavalcante Valente 

O contexto 

Descrever as percepções de preceptor na atenção primária, em 
termos do seu papel na formação de licenciados; identificando 
as competências que o professor precisa desenvolver e agir de 

forma eficaz, analisando as estratégias utilizadas pelo tutor em 
graduados de formação 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e  Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de Mestrado 

A lógica interna 
Avaliar a atuação dos tutores de uma unidade básica de saúde 
no município de Niterói 

 

 
Quadro 37. Análise da Dissertação: Reflexões sobre a preceptoria em hospital 
universitário: um estudo de caso. Niterói, 2013 

Dissertação: Reflexões sobre a preceptoria em hospital universitário: um estudo 
de caso 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores 
Rosa Maria Conde Vieira do Carmo e Cláudia Mara de Melo 

Tavares 

O contexto 

Dificuldades observadas na prática dos profissionais de saúde 

de um Hospital Universitário (HU), em participar ativamente no 
processo de ensino dos acadêmicos, dos diversos cursos da 
área de saúde, proposto, neste estudo, uma reflexão sobre o 

seu papel na formação em saúde 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Bibliotecas 
Virtuais de saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de Mestrado 

A lógica interna 

Analisar a prática profissional dos preceptores do serviço de 
infectologia, no encontro com o aluno de graduação, em um 
hospital universitário; descrever o perfil dos profissionais de 

saúde graduados atuantes no serviço de infectologia do HU e 
levantar as práticas de integração ensino-serviço desenvolvidas 
pelos preceptores do serviço de infectologia do HU 
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Quadro 38. Análise da Dissertação: A formação profissional e a crise do 

trabalho: contradições no sistema único de saúde: um método dialético. 
Niterói, 2013 

Dissertação: A formação profissional e a crise do trabalho: contradições no 

sistema único de saúde: um método dialético 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Renata de Lima Pacheco Nideck e Paulo Pires de Queiroz 

O contexto 
A insegurança no trabalho é um fenômeno que tem um caráter 
destrutivo, que expropria os direitos dos trabalhadores que 
foram historicamente alcançados 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e  Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 

grau de mestrado. 

A lógica interna 

Legitimar o papel da formação acadêmica e profissional como 
um lócus privilegiado para a reflexão e para a formulação de 

estratégias para lidar com a instabilidade no trabalho no SUS, 
relacionar a história política e social do SUS 

 

 
 

Quadro 39. Análise da Dissertação: O mundo da vida dos acadêmicos de 
enfermagem no cuidar da criança hospitalizada: um enfoque fenomenológico 
em Merleau-Ponty. Niterói, 2013 

Dissertação: O mundo da vida dos acadêmicos de enfermagem no cuidar da 
criança hospitalizada: um enfoque fenomenológico em Merleau-Ponty 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Sueli Maria Refrande e Rose Mary Costa Rosa Andrade Silva 

O contexto 

Compreender a experiência de estudantes de enfermagem na 
prática clínica no que se refere à saúde infantil e posteriormente 

a criação de um vídeo educativo que mostra as experiências de 
formandos do curso de enfermagem 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Bibliotecas 
Virtuais de saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de mestrado 

A lógica interna 
Entender as expectativas e experiências vivenciadas pelos 
acadêmicos de enfermagem de uma instituição privada em um 

hospital público do Rio de Janeiro 
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Quadro 40. Análise da Dissertação: Interdisciplinaridade: pedra fundamental 
da educação na saúde. Niterói, 2013 

Dissertação: Interdisciplinaridade: pedra fundamental da educação na saúde 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Maria Ângela Prates Puppin e Vera Maria Sabóia 

O contexto 
Superar orientações predominantes e tradicionais, como 
apoiado por especialidades e por prática de ensino 

individualizado e focado em conteúdo 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de Mestrado 

A lógica interna 

Descrever o desenvolvimento dos cuidados prestados pelos 
enfermeiros residentes, em termos de interdisciplinaridade; 
examinar se a interdisciplinaridade tem sido incentivada durante 

a sua formação e; para discutir com os professores e moradores 
a construção e implementação da interdisciplinaridade na 
prática profissional 

 

 

Quadro 41. Análise da Dissertação: A educação permanente: promoção de 
novas práticas em saúde mental. Niterói, 2013 

Dissertação: A educação permanente: promoção de novas práticas em saúde 

mental 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Amanda dos Santos Mota e Ana Lúcia Abrahão da Silva 

O contexto 

Implementação de um grupo de discussão / supervisão, e assim 
descrever as mudanças percebidas e as características da 
educação permanente como um dispositivo de mudança na 

prática profissional em saúde mental 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e  Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de Mestrado 

A lógica interna 

Espera-se que este estudo vai levar a um questionamento sobre 
a prática no hospital, bem como a criação de um projeto que 
permite alternativas à prática atual e que irá melhorar a eficácia 

da educação permanente nesta instituição 
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Quadro 42. Análise da Dissertação: A validação da metodologia 
problematizadora em educação permanente em saúde. Niterói, 2013 

Dissertação: A validação da metodologia problematizadora em educação 
permanente em saúde 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Pedro Henrique Cordeiro Ferreira e Benedito Carlos Cordeiro 

O contexto 

Validar a metodologia problematizadora em Educação 

Permanente em Saúde (EPS), que é aplicado para 
hemocomponentes, exercendo Hemoterapia Assistência 
Farmacêutica, apoiada por uma abordagem interdisciplinar no 

contexto do SUS, e para obtenção de evidência objetiva de que 
a metodologia problematizadora é capaz de produzir resultados 
satisfatórios no processo de EPS 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 

grau de mestrado 

A lógica interna 

Realizar um estudo experimental, com abordagem quantitativa a 

ser realizado em um setor de oncologia de um hospital 
universitário na cidade do Rio de Janeiro 

 

 

Quadro 43. Análise da Dissertação: Educação permanente em saúde em uma 
instituição pública especializada. Niterói, 2013 

Dissertação: Educação permanente em saúde em uma instituição pública 
especializada 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Roseluci Santos de Salles e Marcos Paulo Fonseca Corvino 

O contexto 

Identificar temas de interesse interdisciplinar a partir de 
questões cotidianas vividas pelos diferentes profissionais; 
propor estratégias educacionais que fortaleçam a 

interdisciplinaridade na cultura institucional de um hospital de 
média e alta complexidade 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de mestrado 

A lógica interna 
Mobilizar profissionais para a expansão e fortalecimento do 
processo de EPS na unidade 
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Quadro 44. Análise da Dissertação: A ciranda do tratamento diretamente 

observado da tuberculose: a construção do conhecimento em roda com 
Agentes Comunitários de Saúde. Niterói, 2013 

Dissertação: A ciranda do tratamento diretamente observado da tuberculose: a 

construção do conhecimento em roda com Agentes Comunitários de Saúde (ACS)  

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Áurea Cristina Accacio de Oliveira e Marilda Andrade 

O contexto 

Descrever as dificuldades e estratégias enfrentadas pelos ACS 
no tratamento supervisionado da tuberculose, e as facilidades 
que estão disponíveis para eles, propondo ações efetivas em 

termos de educação permanente para os ACS no que diz 
respeito ao tratamento supervisionado da tuberculose. 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de mestrado 

A lógica interna 
Entender a contribuição da educação permanente (EP) no 
ensino de ACS sobre o tratamento supervisionado da 

tuberculose.   
 

 

 

Quadro 45. Análise da Dissertação: Educação Permanente no Contexto da 
Estratégia de Saúde da Família: uma construção de conhecimentos em 
serviço. Niterói, 2013 

Dissertação: Educação Permanente no Contexto da Estratégia de Saúde da 
Família: uma construção de conhecimentos em serviço 

Aspectos / Itens a identificar 

Autores Ludimila Cuzatis Gonçalves e Elaine Antunes Cortez 

O contexto 

Descrever o processo de enfermagem em um hospital público 
especializado em hematologia; para analisar os problemas e 

desafios identificados pela equipe multidisciplinar em termos de 
diagnósticos de enfermagem, discutindo a contribuição da 
educação continuada no que diz respeito ao uso de 
diagnósticos de enfermagem 

A confiabilidade 
Divulgado no portal CAPES, na Plataforma Lattes e Biblioteca 
Virtual de Saúde 

A natureza 
Dissertação apresentada ao MPES – UFF para obtenção do 
grau de mestrado 

A lógica interna 

Propor uma estratégia pedagógica facilitadora para o uso de 

diagnósticos de enfermagem como base para a implementação 

de cuidados e avaliação dos resultados com base na Política 
Nacional de Educação Permanente em Saúde (PNEPS) 
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5.3. ANALISANDO AS ENTREVISTAS 

Como descrito na metodologia desta dissertação, a terceira fonte desta 

triangulação é a coleta de dados pertinentes a entrevista com os mestrandos que já 

passaram pelo MPES, sendo composto os sujeitos da pesquisa com um quadro de 

25 alunos, sendo 13 da primeira e 12 da segunda turma. 

Após análise minuciosa na Plataforma Lattes dos currículos dos 25 

mestrandos, chegamos ao resultado de 21 enfermeiros, porém destes apenas 06 se 

enquadram para esta etapa da coleta de dados, por não atuarem como docentes até 

o início do mestrado, obedecendo aos critérios de exclusão empregados nesta 

pesquisa. Apesar do quantitativo reduzido de sujeitos da pesquisa, não foi possível 

executar as entrevistas com todos selecionados, por recusa de 02 sujeitos em 

participar da pesquisa, limitando em 04 o número de entrevistas. 

Para a elaboração e análise do roteiro de entrevista, como explicitado na 

apresentação da metodologia deste estudo, foi criado um mapa de categorização 

das perguntas da pesquisa, com três perguntas chaves para responder os objetivos 

da pesquisa, elucidados no terceiro componente do quadro e as categorias geradas 

para alavancar esta discussão. 

Tal mapa possibilitou a construção das seguintes categorias empíricas: 

Formação profissional; Conhecimento prévio do programa e satisfação; Ascensão na 

prática docente oriundas do MPES. 

5.3.1 Formação profissional 

Quando se fala em formação profissional, nos remete as competências 

profissionais, para as quais devemos deter a ideia de um grupo de técnicas, 

habilidades pessoais e recursos capazes de nos tornar profissionais melhores 

capazes de suprir as necessidades da nossa prática diária, para obtenção dos 

resultados pretendidos ao grupo. 

Se tratando da atividade do professor, tais competências elucidadas por 

Tardif como saberes docentes, são múltiplas, oriundas de nossas experiências, os 

saberes da formação profissional (das ciências da educação e da ideologia 
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pedagógica), os saberes disciplinares, os saberes curriculares e os saberes 

experienciais, reafirmando que ser enfermeiro não me faz professor. 

Nesse sentido, observou-se um consenso nas respostas dos participantes 

sobre a formação docente: 

“O enfermeiro, eu até falava isso nas nossas reuniões, nos nossos 

trabalhos, que o enfermeiro não é por natureza professor, sim, ele é um 
educador claro, um educador em saúde, mas ele não é necessariamente 

um professor, e a gente tem essa confusão de que o enfermeiro tem que 
treinar o técnico, que o enfermeiro tem que ficar dando aula, que na 
verdade ele não tem formação pedagógica para isso.” (Orquídea)  

“[...] Posso especificar o olhar mais esclarecido com relação ao saber do 
aluno, então eu sinto um amadurecimento como docente, com relação à 

valorização do saber do aluno.” (Açucena) 

“[...] então o mestrado veio a agregar por conta de uma vontade própria, 

de melhorar o que eu já tinha de bagagem em relação à formação 
pedagógica [...]” (Lírio) 

“Bom para mim, com certeza contribuiu, tanto pelo amadurecimento que a 
gente tem no mestrado, o conhecimento que a gente adquire, quanto à 
maturidade acadêmica, a forma de escrever [...]” (Hortência) 

Tais depoimentos revelaram que a maior parte dos sujeitos percebe que o 

mestrado influenciou a sua formação profissional, ampliou suas possibilidades diante 

das dificuldades apresentadas nas suas práticas diárias, desde a escrita de um 

relatório até o relacionamento com seus colegas de trabalho, a forma de passar 

instruções e preparar sua equipe para atividades, de perceber as necessidades 

docentes e se relacionar com estes. 

“[...] posso especificar o olhar mais esclarecido com relação ao saber do 
aluno, então eu sinto um amadurecimento como docente, com relação à 

valorização do saber do aluno.” (Açucena) 

“[...] a questão da comunicação e do diálogo eu acho isso importante. 

Procurar usar recursos mais adequados à turma, perceber seus alunos, 
se você vê se eles não estão se adaptando, por exemplo, lá usávamos 
uma plataforma na web, tem pessoas que tem uma super facilidade e 

outras que tem muitas dificuldades, então também não posso querer que 
o aluno, às vezes, atinja meu nível, que trabalhe a ferramenta como eu 
trabalho, eu, às vezes, tenho que dar uma assistência maior a um que o 

outro já não precisa, já domina bem [...]” (Hortência) 

“[...] É a questão que te falei, de poder valorizar a interação da turma 

aluno-professor, aluno- aluno, que permitem trazer à luz as diversas 
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histórias de cada um, nos seus diversos momentos, entendendo que 

aquele é o momento.” (Açucena) 

Corroborando com a ideia ora expressa, alguns especialistas apregoam o 

conceito de colaboração e crescimento mútuo na relação docente discente. 

Todos aprendemos quando o alunado deixa de ser mero receptor passivo 
para se converter em um elemento ativo, motor de sua própria 
aprendizagem, na diversidade de cada indivíduo. [...] (IMBERNÓN, 2012, p. 
79). 

Compreender a natureza da condição humana. O ser humano é ao mesmo 
tempo físico, biológico, psíquico, cultural, social, histórico. É essa unidade 
complexa da natureza humana que está completamente desintegrada na 
educação por meio de disciplinas e que impossibilita aprender o que 
significa ser humano (SACRISTÁN, 2011, p. 91).  

A análise também indicou uma percepção da necessidade de organização 

prévia da aula e que esta também foi amplamente percebida no decorrer do 

mestrado e conceituada pelos sujeitos da pesquisa como uma competência 

pedagógica. 

“[...] para se dar aula tem que se dedicar, fazer um estudo bacana e tudo, 

e aí até então não entrei ainda. Mas é sempre muito importante porque 
desenvolve justamente este eixo pedagógico que fica faltando na nossa 
formação.” (Orquídea) 

“[...] sabemos que ter um planejamento é importante, sem planejamento é 
difícil a gente caminhar, mas você tem um planejamento, você chega lá e 

as coisas acontecem de uma forma diferente naquele dia, você precisa 
mudar a dinâmica para conseguir seguir com sua aula, com o trabalho 
que você está fazendo de forma satisfatória[...].” (Hortência) 

Fato este também confabulado por autores de renome da educação, como 

Imbernón (2012), que diz que “é sempre conveniente preparar um roteiro para cada 

aula. Isso evitará que se caia no improviso, ou pior, na leitura das transparências 

projetadas”. 

5.3.2 Conhecimento prévio do programa e satisfação 

Quando se trata de relatar o fato de conhecer previamente as disciplinas do 

programa, por serem os sujeitos da primeira turma do programa, são enfáticos em 

afirmar o seu não acesso, ou o retardo deste. 
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“Não tive acesso às ementas das disciplinas com muita antecedência, eu 

já tinha uma experiência pedagógica que ali foi discretamente 
sedimentada [...]”. (Hortência) 

“Não, por ser a turma inicial não tive acesso às ementas da disciplina 
previamente, depois que começou as disciplinas tive acesso, mas não me 
satisfez de forma nenhuma, muito superficialmente. [...].” (Lírio) 

“Quando [...] tivemos a primeira aula inaugural é que eles foram explicar 
realmente como era o programa, as grades das disciplinas e foi tudo 

muito rápido porque era a primeira turma e a gente estava correndo 
contra o tempo, pois teve uma greve enorme [...].” (Orquídea) 

As opiniões revelaram que grande parcela dos participantes parece perceber 

que por se tratar de um programa relativamente novo e todo o efluente das primeiras 

turmas e seu processo de adaptação, o acesso às ementas das disciplinas foi 

dificultado no início. A satisfação com o programa nos remete a dúvidas quanto aos 

seus reais motivos. 

“Eu acho que o que eu esperava de um curso de mestrado eu consegui 

alcançar sim, mas quando se fala de competências específicas, bom, eu 
acho que as competências para o professor de enfermagem e qualquer 
outra área seja necessária essa coisa da comunicação com o outro, acho 

que é muito importante porque as vezes você não consegue[...].” 
(Hortência) 

“É, vamos dizer que estou no meio, num sim e não, porque durante, no 
final do mestrado, eu ocupava, como falei, trabalho na ESF, era gestora, 
como educadora permanente por conta dos agentes comunitários e os 

técnicos e eu fui deslocada do meu setor de assistência para a gestão, 
então eu não pude praticar, trazer os resultados da minha pesquisa para 
o meu trabalho, então realmente não posso dizer que teve aplicabilidade 

do meu estudo dentro do meu trabalho.” (Lírio) 

“Ah, 80%, realmente eu tive disciplinas que deixaram a desejar, muitas, 

muitas não, algumas, tipo professor passava um trabalho, um seminário, 
um texto, quer dizer era coisa pouco construtiva, assim todo curso tem, 
não tem como evitar, nem todo muito é igual, algumas disciplinas 

poderiam ter sido mais aproveitadas e passaram batidas [...].” (Orquídea) 

“Certamente, incluindo cada vez mais ações onde o aluno se apresente e 

pratique o seu saber.” (Açucena) 

Os discursos de parte dos sujeitos deixam como marcante a questão de que 

como primeira turma, as expectativas eram imensas, estavam permutando um novo 

universo, regado de sonhos e promessas e que a frustração diante da não obtenção 

de alguns destes se tornou evidente. 
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5.3.3 Ascensão na prática docente oriundas do MPES 

Observou-se uma preocupação por parte de alguns participantes, com o tipo 

de profissional que eles têm como modelo para sua prática profissional. 

“Ah, o mestrado me trouxe duas coisas, primeiro, duas não, várias, 

inúmeras, mas primeiro: o professor que eu almejo ser; tive bons 
exemplos ali e também os professores que eu não quero ser, entendeu? 

Referências na nossa vida profissional é fundamental. Então, ali, tive 
referências de professores dedicados, combativos, engajados, 
esforçados, professores tolerantes, tive exemplos maravilhosos, de 

pessoas que são reflexivas e tive exemplo de professores que são 
reprodutores, bancários, então eu acho que foi um divisor de águas; de 
referências que eu trago, que eu comento, que a gente elogia.” 

(Orquídea) 

“[...] principalmente o que não quero ser, que profissional docente que eu 

não quero ser. Quem é o profissional que eu não quero ser”. (Lírio) 

Além do conhecimento disciplinar, da interação com os discentes e das 

experiências escolares, os professores, ao longo da sua jornada dentro do âmbito 

escolar, servem de exemplo, pois levamos deste alguns traços que são reproduzidos 

por nós em sala de aula. Com a análise da entrevista foi possível identificar as 

principais mudanças da prática vivenciadas no decorrer e término do mestrado. 

 “A questão pedagógica que foi mais enriquecida, foi com relação ao 

trabalho que pode ser feito em sala de aula partindo da interação do aluno 
com base na participação do aluno na atividade da aula. Nesse ponto eu 
senti uma riqueza evidente, porque achava que eu já explorava esse 
campo e alguns professores do mestrado me mostram que esse universo 

era infinito, que eu podia avançar muitíssimo mais.” (Açucena) 

“[...] eu acredito que essas coisas eu aprendi bastante, com o curso que 

fiz, lá me ajudou muito. Eu fiz minha pesquisa aqui, eu fiz em cima da 
educação permanente, eu acho que essa minha troca com os 
profissionais daqui foi bastante produtiva, foi uma coisa orientada pelo 

mestrado, que eu consegui desenvolver no meu serviço, mas que foi me 
dando mais segurança para o que eu desenvolvo atualmente. Já me sinto 
bem mais segura, eu ainda uso muita coisa que eu aprendi lá. ” 

(Hortência) 

“Primeiro foi eu perceber a minha ligação com a educação, o próprio 

conhecimento meu como educadora, como eu percebi enquanto 
educadora, enquanto poder desenvolver, enquanto aprendizado podendo 
ser protagonista disso junto com os alunos do conhecimento, sedimentar 

minha identidade como educadora.” (Açucena) 
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“De conhecimento, sempre qualquer coisa voltada ao estudo da área da 

educação, a coisa do coletivo, da dúvida, dos questionamentos, do que 
você pode estar trabalhando para melhorar, melhorar o que o outro pensa 
em melhorar, não o quero que o outro melhore; o que posso tirar daquele 

outro para que ele possa melhorar a questão da educação permanente e 
da formação pedagógica, é isso o que posso estimular no outro para que 
ele possa melhorar, eu penso assim, nesse conhecimento dessa forma.” 

(Lírio) 

“Acho que você desenvolve um olhar crítico. Como eu trabalhei muito com 

a reflexão na ação, de Schon, depois ampliado, entre outros, é claro que 
você não é o mesmo, óbvio, você entra de uma forma, fazendo uma certa 
prática, você amplia seu critério, sua criticidade.” (Orquídea) 

“A forma como tudo que a gente vai desenvolvendo, lá dentro, ainda no 
mestrado, a gente nem percebe, mas quando a gente sai, pega um artigo 

para analisar ou senta para escrever alguma coisa, igual esse relatório 
que a gente estava fazendo, minha forma de escrever já é diferente, eu já 
consigo construir, organizar as coisas de uma forma diferente e eu atribuo 

esse diferencial a ter cursado o mestrado.” (Hortência) 

Após a análise das entrevistas, não há como negligenciar o conhecimento 

adquirido ao longo do mestrado, seja pelos espelhos de docentes que tiveram no 

decorrer do curso, o conteúdo das disciplinas, como através dos trabalhos e 

envolvimento nas atividades acadêmicas, o que os tornaram profissionais mais 

aptos a atuarem na docência quando em sala de aula, e na educação permanente 

quando envolvidos na assistência. 

5.4. TRIANGULAÇÃO DOS DADOS 

Na triangulação dos dados coletados, discutimos os documentos que 

regulamentam os mestrados profissionais, os documentos e dissertações do MPES, 

as entrevistas com os mestrandos das duas primeiras turmas e os teóricos que 

buscamos para referenciar esta dissertação. 

Diante dos dados já coletados, percebemos a preocupação presente nos 

documentos avaliados em diferenciar as modalidades das especializações 

existentes no Brasil, categorizando de forma bem distinta os cursos de perfil latu e 

stricto sensu, sendo o primeiro grupo as especializações tecnicistas, voltadas para 

uma determinada área de conhecimento, e a segunda que se subdivide em 

vertentes distintas, sendo composta pelos mestrados acadêmicos e profissionais e o 

doutorado. 
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Nota-se ainda uma preocupação não tão recente, como evidenciado na 

Portaria nº 47 de 1995, de equiparação dos cursos de mestrados profissionais e 

acadêmicos, o que em seus primórdios não tinha pela sociedade educacional um 

peso de igual valor acadêmico; havia sim, uma hipervalorização dos mestrados 

acadêmicos, com seu perfil engessado na formação de docentes de ensino superior 

e pesquisadores, contrastando com uma hipovalorização do mestrado profissional 

voltado para a formação de profissionais focados nas necessidades do serviço. 

Ainda discutindo a desvalorização existente no meio acadêmico sobre os 

cursos stricto sensu profissional, está a carga horária presencial reduzida 

comparada aos cursos acadêmicos, justificados no perfil dos ingressantes destes 

cursos serem trabalhadores já inseridos na prática profissional, que possuem 

experiência em alguma área própria de sua prática de atuação. 

Tal fator ainda está atrelado ao perfil das pesquisas apresentadas por estes 

programas, voltadas às necessidades percebidas na sua prática profissional, onde o 

mestrando disserta seu problema de pesquisa voltado a algum tema direcionado a 

sua atuação laboral e a elaboração de um produto exigido no fim do curso na busca 

da solução do problema apresentado no cotidiano de sua atividade de trabalho. 

Quanto ao perfil disciplinar dos mestrados profissionais evidencia-se, na 

documentação analisada, que além da composição curricular voltada para a 

pesquisa, a produção acadêmica de conhecimento abarca do empirismo à 

cientificidade, a prática educativa laboral e institucional voltada ao ensino da 

graduação; as disciplinas abordam o contexto social e histórico da profissão, ou área 

de atuação. 

Na análise individual de cada disciplina do MPES, vale salientar que, 

individualmente, cada uma já satisfaz uma vertente do campo de atuação e pesquisa 

de cada discente do curso, agregando de fato o conhecimento necessário à melhoria 

de sua prática profissional, formando um trabalhador com visão crítica e reflexiva de 

sua atuação e contribuição na sociedade, atendendo de forma eficaz a Proposta nº 

6151 apresentada à CAPES em 2010 para a abertura de curso.  

Deve-se reforçar que as linhas de pesquisa, apesar de distintas, possuem 

uma interlocução entre si e entre o SUS, critério este exigido pelo MEC, conforme 

determinação regulamentar dos mestrados profissionais e que seu corpo docente é 

multidisciplinar, composto por doutores efetivos ao programa e profissionais com 

práticas reconhecidas em determinadas áreas de conhecimento, que trazem 



89 

contribuições eficazes ao compartilharem suas experiências práticas sobre temáticas 

do seu contexto de trabalho, que corrobora com a fala de Pimenta e Ghedin (2012) 

sobre a necessidade de uma formação crítico-reflexiva. 

Ao analisar as disciplinas do MPES é preciso destacar a disciplina Currículo, 

planejamento e avaliação, que reforça as ideias de Antunes, trabalhadas nesta 

dissertação, sobre as competências pedagógicas necessárias à formação docente, 

pois no decorrer de tal disciplina foi possível evidenciar como o docente se organiza 

perante sua prática educativa frente ao conhecimento do currículo de seu curso, das 

ementas disciplinares, dos critérios de avaliação estipulado pela instituição que 

exercem sua docência. 

Outra disciplina que merece um destaque nesta avaliação preliminar dos 

resultados é o Estágio à docência, que por ter caráter obrigatório, independente de 

sua experiência na educação, o mestrando tem que efetuar atividades de ensino, 

executadas juntamente com seu orientador, seja no planejamento acadêmico, 

elaboração e ministração de aulas, grupos de pesquisa, eventos científicos, onde é 

notória a fala de Tardif (2012) sobre a formação docente, por se tratar de um saber 

diverso e múltiplo; aparece através de relações amplas e complexas entre o 

professor e seus alunos, tanto nas construções como nos processos de sínteses. 

Tardif (2012) apresenta a perspectiva dos saberes experienciais dos 

professores, fruto do crescimento individual do mesmo, porém, inevitavelmente, 

também divididos e validados no exercício de sua função na troca diária com seu 

grupo de trabalho, baseada na interação entre os professores, o que desencadeia 

um processo de delimitação e divulgação de tais saberes como de uma categoria e 

não de um profissional separadamente. 

Na análise das dissertações da primeira turma, é notório que as mesmas 

cumprem as exigências da CAPES com relação ao mestrado profissional no que 

tange à aproximação da academia às unidades públicas e privadas, na tentativa de 

buscar novas práticas e soluções aos problemas vivenciados em serviço, no 

contexto baseado na fala de Tardif ao aborda o saber, por este estar incluso na 

relação do professor com o ambiente, e da interpretação deste ambiente diante do 

conhecimento. 

Devendo relembrar, portanto, que o enfermeiro, nosso sujeito de pesquisa, é 

um profissional que diante de sua prática, mesmo fora da academia e das 

instituições de ensino, executam sua função de profissional da educação, mediante 
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uma prática diária de capacitação de sua equipe técnica e na relação interdisciplinar 

da saúde, orientação aos pacientes e seus familiares no contexto da educação em 

saúde. 

No terceiro vértice da pesquisa, oriundo do empirismo das entrevistas, ganha 

destaque a percepção destes sujeitos sobre a diferença de comportamento, a 

modificação de sua prática docente, mesmo que em serviço; após a sua experiência 

do mestrado, todos denotam a importância da relação aluno-professor, da troca de 

conhecimento contínuo entre estes personagens da educação, da organização da 

aula, da capacidade de se adaptar às alterações que possam surgir no decorrer da 

aula. 

Outro ponto que merece destaque nas entrevistas é a confusão criada acerca 

do conceito de competências, que apesar do grupo destacar algumas destas, ainda 

há certa dificuldade em transcrever o real significado deste, como evidenciado na 

fala de uma entrevistada: 

“Eu até hoje ainda me pergunto o que é competência, né então, eu acho 

que alcançar uma competência é uma coisa que a gente vai fazendo ao 
longo do tempo, ao longo do aprendizado com certas pessoas, não vai 

ser um mestrado que vai me ensinar isso, pode me ajudar a enxergar 
certos caminhos, eu ainda tenho até hoje na minha cabeça: o que é uma 
competência, competência é uma coisa nata, é algo que você aprende? 
Será que é uma coisa que você vai dividir, ou você vai conquistar, ou 

você vai somar.” (Lírio) 

Mas, como disserta Sacristán (2011, p. 200) 

“Competência” não é um conceito claramente delimitado nem eixo essencial 
do discurso; segundo, apenas se faz menção ao termo quando se propõe a 
criação de estruturas similares que permitam equiparação de estudos [...]. 

Neste sentido, o produto deste mestrado mostra-se bastante útil, já que 

elucida as competências de maneira não só teórica como também as exemplifica na 

prática da atividade docente de enfermagem, permitindo uma visão mais perceptível 

capaz de trazer também sua fundamentação para assistência diária do enfermeiro.  

Ainda para Sacristán (2011), as competências envolvem planejamento da 

realização da prática, tornando o ambiente propício, através das experiências 

vivenciadas, das qualidades pessoais do indivíduo e seu processo de construção, 

criando sua identidade como docente. 
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Para a Unesco (2006), a educação deve ultrapassar o âmbito da profissão, da 

realização do indivíduo enquanto profissional, deve se estender em sua realização 

pessoal.  



 

VI – Considerações finais 

Pouco conhecimento faz com que as pessoas se sintam 

orgulhosas. Muito conhecimento, que se sintam humildes. É 

assim que as espigas sem grãos erguem desdenhosamente a 

cabeça para o Céu, enquanto que as cheias as baixam para a 

terra, sua mãe. 

 

Leonardo da Vinci 
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Na triangulação final de dados, trabalhada a partir dos resultados dos 

documentos que regem o ensino superior no Brasil, as especializações latu e strictu 

sensu, a organização dos mestrados profissionais, a estrutura curricular do MPES e 

as dissertações da primeira turma, as entrevistas com os mestrandos cruzadas ao 

referencial teórico de Tardif, Pimenta e Antunes, há vários aspectos que 

potencializam o pressuposto desenhado para esta pesquisa, de que a formação 

stricto sensu profissional contribui para a atualização e capacitação permanente do 

enfermeiro-professor.  

Para Arroyo (2000), a figura do docente se sustenta na forma que ele age, 

pensa, sente, vive, dentro e fora da escola, no seu âmbito social e de seus espaços, 

corroborando com a vertente de uma formação múltipla dos seus saberes, como 

descrito por Tardif.  

Pode-se afirmar que a formação docente do enfermeiro para o ensino 

superior é construída gradativamente ao longo da vida, permitindo a aquisição e a 

construção dos saberes necessários a sua prática profissional, de forma complexa e 

marcada por diferentes períodos, diferentes vivências e experiências na sua 

trajetória pessoal e profissional.  

Para Nóvoa (2014), os saberes que o docente deve explorar em sua aula, 

não se baseia apenas nos conhecimentos curriculares e da disciplina, ele deve 

reforçar a interação e escuta entre os discentes, a questão da multidisciplinaridade e 

seu contexto social.  

Enfim, o saber do professor é múltiplo, pois envolve mais que sua prática 

laboral, conhecimentos teóricos e da prática, proveniente de fontes múltiplas de 

conhecimentos de naturezas distintas e aplicações diversas na sua atividade laboral. 

Nesse processo, não se pode deixar de enfocar que a formação deve ser 

continuada, pois quem deixa de se atualizar acaba caindo no risco de repetir o 

velho, cair nas mesmices e repetições de práticas docentes já não tão eficazes por 

terem medo de ousar. 

Deve-se destacar também, como analisado nas entrevistas, a questão do 

singular, da realidade de cada aluno, de suas vivências anteriores e conflitos atuais 

que interferem diretamente com sua participação na aula, na sua busca pelo 

conhecimento, amadurecimento e desenvolvimento de novas competências. 

A formação inicial do enfermeiro, que corresponde a sua graduação, se nos 

basearmos no referencial teórico de Tardif, Pimenta e Antunes, não são, portanto, as 
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únicas fontes de saber dos professores. A prática profissional de um docente é 

resultado da relação existente entre os seus diferentes saberes, adquiridos não 

somente na sua preparação profissional, cursada em instituições destinadas à 

formação de professores. Os saberes docentes são múltiplos, e num contexto geral, 

frutos dos conhecimentos e ensinamentos gerados na sua vida familiar e social, nas 

suas experiências como aluno no decorrer de sua formação, no local onde exerce a 

docência a partir das trocas com colegas e alunos. 

A partir da concepção referenciada pelos três autores analisados, os 

docentes enfermeiros são gerados não somente pelo seu trabalho, bem como pela 

troca diária de conhecimentos e experiências do fazer profissional produzido da 

profissão deste professor-enfermeiro e à convivência com os demais sujeitos da 

rotina de trabalho atreladas a uma formação complementar pedagógica desenhada 

nos mestrados profissionais.  

O poeta Fernando Pessoa escreveu a frase “na véspera de não partir nunca, ao 

menos não há que se arrumar malas”, tal colocação vem ao encontro dos resultados 

deste estudo, que aborda as mudanças necessárias que deve ocorrer na prática do 

docente, que vai além de novas técnicas didáticas, que deve ser muito mais do que 

de caráter profissional, deve envolver o âmbito pessoal de forma ascendente e 

contínua. 



 

VII – Referências 

O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes de 

fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que as outras 

gerações fizeram 

Jean Piaget 
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VIII – Apêndices 

A abelha digere o pólen para fabricar o mel. Assim também o 

sábio usa a razão para fecundar a experiência que, por sua 

vez, pode fecundar a teoria. 

 

Francis Bacon 
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Apêndice I. Roteiro de entrevista 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA 
MESTRADO PROFISSIONAL DE ENSINO NA SAUDE: INTERFACES COM O SUS  

 

 
Identificação:_____________________________________  Data:____/_____/___ 

Idade: __________________ Sexo:__________ Função:_____________________  

Tempo de formação:________ Tempo de atuação na docência:______________  

Especialização:______________________ Instituição_______________________ 

 

 

A FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO ENFERMEIRO PROFESSOR NO ENSINO 

SUPERIOR 

 

Formação docente baseada em Tardif envolve múltiplos saberes, que no 

contexto de sua prática são adquiridos ao longo da vida de inúmeras fontes, já para 

Celso Antunes existem competências docente, vislumbradas pela UNESCO como 

necessárias a formação do futuro. Com base neste contexto, responda as perguntas 

abaixo: 

 

1- Você adquiriu alguma competência nesse programa de mestrado que 

aprimore sua docência? Quais? E como percebe as implicações no seu 

desempenho de professor de ensino superior em enfermagem? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2-  Você anteriormente a introdução neste curso teve acesso ao seu 

programa? Este programa satisfez suas necessidades pedagógicas? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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3- Dentro de sua atividade docente, você percebeu alguma mudança na 

sua prática? Ao que você agrega esta mudança? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

_____________________________________________________ 

Assinatura do Mestrando 
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Apêndice II. Questionário de competências de referência: (categorias) - 

Avaliação do produto 

 

1- Organizar e dirigir situações de aprendizagem: Como você, futuro 

professor, pretende selecionar os conteúdos a serem trabalhados? 

 

2- Administrar a progressão das aprendizagens: Qual critério de avaliação 

empregaria para avaliar a aprendizagem do aluno?  

 

3- Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação: De que 

maneira acredita ser a melhor forma de trabalhar as dificuldades no processo 

ensino-aprendizagem? Como reconhecer estas dificuldades? 

 

4- Envolver os alunos em sua aprendizagem e seu trabalho: Qual deve ser 

a postura do aluno em sala de aula? Como motivar esta postura desejada?  

 

5- Trabalhar em equipe: Dentre as atividades a ser proposta na sua prática 

pedagógica, como trabalhar a administração de crises e conflitos 

interpessoais? 

 

6- Utilizar novas tecnologias: Quais dispositivos de ensino acredita serem os 

mais valiosos ao meio acadêmico? Quais domínios o professor deve possuir? 

 

 

7- Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão: De que forma 

pretende gerenciar potenciais situações de conflito em âmbito universitário? 

 

8- Administrar sua própria formação contínua: Quais competências você 

julga necessárias ao docente? Como deve se fundar seu alicerce de 

formação? 
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Apêndice III. Quadro sinóptico de competências de referência de Antunes, 

2007 - categorias 

 

Categorias Objetivos 

1- Organizar e dirigir 
situações de 
aprendizagem: 

Eleger conteúdos de acordo com os objetivos da 
aprendizagem 

Trabalhar a partir das representações dos alunos 

Trabalhar a partir dos erros e dificuldades da 
aprendizagem 

Envolver o aluno em atividades de pesquisa e projetos 
de conhecimento 

2- Administrar a 

progressão das 
aprendizagens: 

Conceber e administra situações-problema ao nível e às 
possibilidades dos alunos. 

Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos de ensino 

Estabelecer laços com as categorias subjacentes às 

atividades de aprendizagem 

Observar e avaliar o aluno tendo em mente sua 
formação 

Realizar permanente balanço de competências e tomar 
decisões de progressão 

3- Conceber e fazer 

evoluir os dispositivos 
de diferenciação: 

Ampliar a gestão da classe visando trabalhar a 
heterogeneidade 

Fornecer apoio integrado, organizar em cada sala uma 
unidade de terapia intensiva (UTI). 

Desenvolve a cooperação entre os alunos 

4- Envolver os alunos em 
sua aprendizagem e 
seu trabalho e, 

portanto, na sua 
reestruturação de 
compreensão de 

mundo. 

Entusiasmar-se pelo que ensina e suscita no aluno o 

desejo de aprender 

Explicitar a relação entre a aprendizagem e o saber, 

organiza as etapas e faz com que o aluno desafie a 
transformação e se alegre com suas conquistas. 

Permitir que o aluno se sinta parte do processo e não 
mero receptor de conteúdos e habilidades 

Oferecer estratégias diferentes, atividades opcionais. 

5- Trabalhar em equipe: 

Elaborar projetos verdadeiramente em equipe 

Buscar referências para saber o funcionamento das 

dinâmicas de grupo, como se aprende a conduzir 
reunião, exercitar isto em encontros docentes e ensinar 
os alunos a empreendê-las. 

Analisar em conjunto situações complexas e confiar na 
equipe para administrar crise de relacionamentos 

interpessoais. 

6- Utilizar novas 

tecnologias: 

Usar e ensinar os alunos a usarem editores de texto 

Potencializar a didática dos CDROMS e de outros 
programas 

Usar internet como ferramenta de pesquisa e estimular 

a comunicação à distância por meio da telemática. 
Continua... 
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...continuação 

Categorias Objetivos 

7- Enfrentar os deveres e 

os dilemas éticos da 
profissão: 

Prevenir toda forma de violência dentro da escola 

Lutar contra todas as formas de preconceito e 

discriminação 

Participar da criação de regras de conduta quanto à 

disciplina e comunicação em aula 

Desenvolver consciência de sua profissão e o 
sentimento de responsabilidade, solidariedade e justiça. 

8- Administrar sua 
própria formação e 
enriquecimento 

contínuo: 

Libertar-se da rotina, busca novos caminhos, empolga-
se com espírito critico e bom senso a aprender coisas 
novas transformando-as em ação. 

Identificar, justificar e explicitar cada passo de sua ação 
pedagógica e de suas praticas docentes, dando sentido 

aos saberes e às atividades docentes. 

Gerenciar a classe compreendendo-a como centro 

gerador de aprendizagens, abolindo o decoreba ou 
fórmulas definitivas. 

Trabalhar a aula tendo em vista espaços de formação 
mais amplos 

Acolher a formação e experiências dos colegas e se 
envolve às mesmas 

Buscar novas estratégias de ensino, novos 
procedimentos de avaliação, novos meios de gestão da 
disciplina em sala de aula 

Possuir um projeto pessoal de formação continuada, 
visando qualidade de pensamentos e de práticas 

docentes mais abrangentes. 

Envolver os colegas, os instigando a um projeto de 
formação comum e continuado. 

Suscitar e animar trabalhos que estimulem projetos, 
identificar os obstáculos e associa-se aos alunos na 
busca de soluções e reordenações de suas tarefas 

Observar os alunos quanto as suas emoções e das 
relações, instrumentalizando a verdadeira ajuda. 

Definir suas limitações e marca linhas de procedimentos 
para sua integral superação. 

Utilizar da avaliação do desempenho dos alunos para 
diagnosticar as limitações individuais e remedia-las 

Autoavaliar-se no uso das competências e avalia os 
alunos em seus passos para a integral aquisição de 

competências. 
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Apêndice IV. Solicitação para realização da pesquisa 

 

Rio de Janeiro, 01 de Março de 2014. 

Ao Comitê de Ética da Universidade Federal Fluminense- UFF  

Assunto: Solicitação para Apreciação do Comitê de Ética 

Prezado (s) Senhor (es): 

Apresento o projeto de pesquisa, abaixo discriminado, de autoria de Sandra 

Conceição Ribeiro Chícharo, aluna regularmente matriculada no Curso de Pós-

graduação Stricto Sensu Profissional em ensino na saúde, na Universidade Federal 

Fluminense, para apreciação do Comitê de Ética dessa instituição, onde desejam 

coletar dados para a realização da defesa de sua dissertação. 

Título: A formação pedagógica do enfermeiro professor no ensino superior.  

Tipo de pesquisa: Qualitativa  

Instrumento de coleta de dados utilizado: Entrevista semiestruturada  

Período: julho de 2014 a Dezembro de 2014.  

Auxílio Financeiro: Não se aplica 

(  ) Autorizo apenas a coleta de dados 

(  ) Autorizo divulgação do nome da instituição 

 

Certas de contarmos com a colaboração de V. Sª. 

Atenciosamente, 

________________________________________________________________ 

Enfª Sandra Conceição Ribeiro Chícharo 

Tel: (21) 3659-1031 / Cel: (21) 98566 - 2562 / E-mail: sandrachicharo@hotmail.com  

 

  

mailto:sandrachicharo@hotmail.com
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Apêndice V. Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O Sr./Sra. está sendo convidada para participar da pesquisa intitulada: A 

Formação pedagógica do enfermeiro professor no ensino superior, que tem como 

objetivos: identificar as características dos programas disciplinares do mestrado 

profissional em ensino em saúde como instrumento capacitador para o enfermeiro 

que deseja atuar na docência; enunciar as competências pedagógicas do docente 

enfermeiro do ensino superior, na perspectiva da formação stricto sensu e; 

reconhecer a importância da formação stricto sensu profissional na atuação do 

enfermeiro professor no ensino superior de enfermagem. Gostaria de contar com 

sua colaboração, que consiste em participar desta pesquisa com a função de 

participar de uma entrevista semiestruturada, que será feita individualmente, em 

ambiente propício, ou seja, que permita a privacidade do entrevistado. Suas 

respostas serão tratadas de forma anônima e confidencial, isto é, em nenhum 

momento será divulgado o seu nome em qualquer fase do estudo e não serão 

publicados dados ou informações que possibilitem sua identificação. Após obter 

consentimento, mediante a aplicação deste termo de consentimento livre e 

esclarecido, cumprindo a Resolução nº. 466/2012 de CNS/MS (BRASIL, 2012), que 

normaliza a pesquisa envolvendo seres humanos, sendo fornecida uma cópia do 

mesmo ao entrevistado, a entrevista será gravada em aparelho MP3, transferida 

para o computador e posteriormente gravada em um CD. Os resultados da pesquisa 

serão divulgados em meio científico: eventos ou periódicos, preservando o 

anonimato. Sua participação é voluntária, isto é, a qualquer momento você pode se 

recusar a responder qualquer pergunta, desistir de participar e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo na sua relação com a 

pesquisadora ou com a instituição de ensino. Não haverá riscos de qualquer 

natureza e o Sr./Sra. não terá nenhum custo ou qualquer tipo de compensação 

financeira relacionada à sua participação. O benefício relacionado à sua participação 

será de aumentar o conhecimento didático pedagógico do enfermeiro para a prática 

de ensino superior em enfermagem. A Sr./Sra. receberá uma cópia deste termo 

onde consta o telefone celular/e-mail dos pesquisadores, podendo tirar suas dúvidas 
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agora ou a qualquer momento sobre o projeto e sua participação. Caso surja alguma 

dúvida quanto à ética do estudo, a Sr./Sra. deverá se reportar ao Comitê de Ética 

em Pesquisas envolvendo seres humanos  –  subordinado ao Conselho Nacional de 

Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao 

representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contatando o 

Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal Fluminense, pelo telefone: 

3971-1463. Desde já agradecemos. 

______________________________ ______________________________ 
Sandra Conceição Ribeiro Chícharo 

Pesquisadora 

(21) 992869531 
E-mail: sandrarchicharo@gmail.com 

Paulo Pires de Queiroz 
Orientador 

(21) 998059017 
E-mail: ppqueiroz@yahoo.com.br 

 

Universidade Federal Fluminense - Comitê de Ética em Pesquisa 

Endereço: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar, prédio anexo ao HUAP. Telefone: 

+55 (21) 2629-9189 / (21) 7621-2867 / www.cep.uff.br 

Rio de Janeiro, ___ de ____________ de 2014.  

 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, concordo em 

participar do estudo proposto.  

Eu fui completamente orientado pelo Sra. Sandra Conceição Ribeiro 

Chícharo, que está realizando o estudo, de acordo com sua natureza e propósito.  

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me 

entregou uma cópia da folha de informações, a qual li, compreendi e me deu plena 

liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa.  

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim 

desejar. Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser 

examinados por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada pela 

pesquisadora. Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

 

Eu, __________________________________________, RG nº _______________, 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

Assinatura: __________________________________________________________ 

  

http://www.proac.uff.br/cep
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Apêndice VI. Cronograma 

CRONOGRAMA 

ATIVIDADE 2013.2 2014.1 2014.2 2015.1 

Delimitação do objeto do estudo e 
contextualização 

XXX    

*Defesa de projeto 

*Aprofundamento da Revisão de 
Literatura 

*Construção do Projeto para o CEP 

*Elaboração da Nota Prévia 

 XXX   

Aprovação do CEP   XXX  

Início da Coleta e Análise de Dados   XXX  

*Qualificação   XXX  

*Término da Coleta e Análise    XXX 

Construção da Dissertação    XXX 

Defesa da Dissertação    XXX 
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APÊNDICE VII. Orçamento para desenvolvimento do mestrado 

 

ORÇAMENTO 

Recurso  Despesas 

Passagem R$ 2.400,00 

Alimentação R$ 2.880,00 

Livros R$ 800,00 

Cópias R$ 600,00 

Artigos Internacionais R$ 500,00 

Assinaturas Revistas R$ 2.214,00 

Eventos: Local/Regional/Nacional R$ 1.500,00 

Eventos Internacionais R$ 3.000,00 

Pôster R$ 800,00 

Encadernação R$ 80,00 

Tradução do Resumo e correção Língua 
Portuguesa e outros. 

R$ 1.000,00 

Total Geral R$ 15.774,00 
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Apêndice VIII. Licença de uso de imagem 

 

Eu, _____________________________________________ (nome completo), 

______________________ (nacionalidade), ________________ (estado civil), 

_____________________ (profissão), portador da carteira de identidade nº 

___________, inscrito no CPF/MF sob o nº ________________, residente e 

domiciliado em ____________________________________, autorizo, através desta 

licença, a utilização e a reprodução da minha imagem para o filme do produto da 

dissertação do Mestrado Profissional de Ensino na Saúde da enfermeira docente 

Sandra C. Ribeiro Chícharo, vinculado à Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa da Universidade Federal Fluminense, doravante denominado Competências 

pedagógicas do enfermeiro professor, dirigido por Sandra C. Ribeiro Chícharo, 

portadora da carteira de identidade 13056868-6 e inscrito no CPF/MF sob o nº 

090.093.477-88. 

Autorizo também a utilização da referida imagem nas reproduções do FILME para o 

cinema, vídeo cassete, DVD, CD, TV (aberta ou por assinatura), Internet e para 

todas as modalidades atualmente existentes, além de todo e qualquer meio de 

veiculação destinado à divulgação do vídeo, tais como folders, propagandas 

impressas, cartazes, entre outros. 

A presente autorização é irrevogável, irretratável, concedida a título gratuito, pelo 

prazo máximo permitido pela legislação brasileira e tem validade no Brasil e no 

exterior.  

Por esta expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos relativos à minha imagem ou 

a qualquer outro, e assino a presente autorização em 02 (duas) vias de igual teor na 

presença de 02 (duas) testemunhas. 

______________________, _________ de ___________________ de 2015. 

____________________________________ 
(Assinatura do titular) 

 

TESTEMUNHAS 

________________________________ 

Nome 

________________________________ 

Nome 
________________________________ 

CPF 
________________________________ 

CPF 
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Apêndice IX. Autorização para filmagem 

 

A Universidade Estácio de Sá - Campus Nova Iguaçu. 

André Luis Samora de Souza - Gestor do Campus Nova Iguaçu 

Estrada Doutor Plínio Casado, 1466 - Centro, Nova Iguaçu - RJ, 26220-099 

(21) 2882-3400 

Prezado Sr. André, Vimos solicitar autorização para a filmagem do filme 

produto do mestrado profissional de ensino na saúde da Universidade Federal 

Fluminense - UFF, da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa, no mês de 

maio de 2015.  

Durante as filmagens montaremos uma cenografia no laboratório de 

semiologia e sala de preparo para camarim e guardar equipamento. A equipe conta 

com um grupo de alunos voluntários, que assinaram previamente termo de direito de 

imagem. O curta-metragem retrata um telejornal, onde, o repórter âncora deste 

noticiário divulga a competência como uma notícia e discute com convidados a 

situação/cena apresentada, através de notícias externas ao programa, como fatos 

urgentes antes de cada competência apresentada um flash ressaltando a mesma. 

O filme, que conta com a orientação do professor Dr. Paulo Pires de Queiroz 

da Escola de Educação da UFF, as filmagens serão acompanhadas pela mestranda, 

professora responsável desta instituição, Sandra Conceição Ribeiro Chícharo. Para 

um esclarecimento pormenorizado, envio em anexo, a sinopse do vídeo a ser 

construído e lista nominal dos alunos envolvidos. 

Encontramo-nos a disposição para quaisquer esclarecimentos e agradecemos 

a atenção dispensada. Em contrapartida a este apoio, expressaremos nossos 

agradecimentos nos créditos do filme, bem como nos cartazes, entrevistas e outras 

formas de divulgação. Certos da atenção de V. Sas. no acima exposto e na 

expectativa de uma resposta positiva,antecipadamente agradecemos. 

Cordialmente,  

____________________________________________________ 

Sandra Conceição Ribeiro Chícharo – Profa. do curso de Enfermagem 
 

Autorizo gravação de Vídeo produto do mestrado acima citado, 

______________________________________________________ 
André Luis Samora de Souza - Gestor do Campus Nova Iguaçu - UNESA 



 

IX – Anexos 

Eu tentei 99 vezes e falhei, mas na centésima tentativa eu 

consegui, nunca desista dos seus objetivos mesmo que esses 

pareçam impossíveis, a próxima tentativa pode ser vitoriosa. 

 

Albert Eisntein 
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Anexo I. Parecer consubstanciado do CEP  

 

 

   

 

 

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA 

Título da Pesquisa: A formação pedagógica do enfermeiro no ensino superior 

Pesquisador: Sandra Conceição Ribeiro Chícharo 

Instituição Proponente: Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Área temática: 

Versão: 2 

CAAE: 33749214.5.0000.5243 

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio 

 

DADOS DO PARECER 

Número do Parecer: 839.996 

Data da Relatoria: 03/10/2014 

 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO  

Desenho do projeto: Trata-se de um projeto de dissertação do Mestrado Profissional 

em Ensino na Saúde da UFF que tem por objetivos: Identificar as características do 

mestrado profissional como instrumento capacitador para o enfermeiro que deseja 

atuar na docência e enunciar as competências pedagógicas do docente enfermeiro 

do ensino superior na perspectiva da formação stricto senso. 

Método: Estudo exploratório de campo, de abordagem qualitativa com cunho 

descritivo, a ser realizada na Universidade Federal Fluminense em seu mestrado 

profissional Stricto senso em ensino na saúde. Os sujeitos (13) serão os mestrandos 

do stricto senso profissional que estão no último semestre do stricto senso em 

enfermagem da Universidade Federal Fluminense. Roteiro com perguntas abertas e 

quadro sinóptico para coleta dos documentos. Etapas da coleta de dados: Gravação 

FACULDADE DE MEDICINA DA 
UNIVERSIDADE FEDERAL 
FLUMINENSE/ FM/ UFF/ HU 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP 
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com posterior transcrição e análise. Tratamento dos dados: Os dados serão 

analisados pelo quadro de referencias de competências de Celso Antunes. Análise 

dos dados: Se dará por análise documental e triangulação dos dados. 

Desfecho Primário: Ampliar e qualificar a formação docente de enfermagem no 

Brasil, criar como produto do mestrado, um vídeo que demonstre as competências 

necessárias ao docente enfermeiro. 

Introdução: 

Nós enfermeiros estamos lidando diariamente com o processo de ensino, seja nos 

projetos de educação em saúde na assistência direta ao paciente, nas atividades 

gerenciais frente à equipe interdisciplinar nos programas de educação permanente 

ou atuando diretamente na formação de futuros profissionais. Indagamos se o 

enfermeiro ao concluir sua graduação estaria preparado a exercer tais funções, uma 

vez que nos cursos de graduação em enfermagem, já que a ênfase é geralmente 

mecanicista, dada aos aspectos biológicos do processo de assistir o paciente, de 

acordo com o modelo biomédico hegemônico.  

Desta forma, o enfermeiro assistencial, que por tendência ou opção pessoal, passa 

a exercer atividades docentes, o faz de maneira intuitiva, seguindo modelos que lhe 

foram significativos durante sua formação acadêmica. 

Justificativa: Torna-se relevante questionar se os professores estão capacitados 

para uma prática docente que esteja em consonância com as novas perspectivas 

que se colocam na educação em enfermagem. Esta é uma questão relevante, 

quando se verifica que o despreparo dos docentes no ensino universitário, de modo 

geral, tem sido apontado como um dos fatores que comprometem a qualidade da 

formação em nível superior. Portanto, não podemos esquecer que grande parte dos 

enfermeiros que atuam hoje em docência, não possui um preparo didático 

pedagógico o que pode implicar diretamente no perfil que se busca alcançar dos 

novos profissionais que estão a se formar, o de enfermeiro com visão crítica e 

reflexiva. 

Objetivo Primário: 

Reconhecer a importância da formação stricto senso profissional na atuação do 

enfermeiro professor no ensino superior de enfermagem. 

Objetivo Secundário: 
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- Identificar as características dos programas disciplinares do mestrado profissional 

em ensino em saúde como instrumento capacitador para o enfermeiro que deseja 

atuar na docência. 

- Enunciar as competências pedagógicas do docente enfermeiro do ensino superior 

na perspectiva da 

formação stricto senso. 

Objetivo da Pesquisa: 

Objetivo Primário: 

Reconhecer a importância da formação stricto senso profissional na atuação do 

enfermeiro professor no ensino superior de enfermagem. 

Objetivo Secundário: 

- Identificar as características dos programas disciplinares do mestrado profissional 

em ensino em saúde como instrumento capacitador para o enfermeiro que deseja 

atuar na docência. 

- Enunciar as competências pedagógicas do docente enfermeiro do ensino superior 

na perspectiva da 

formação stricto senso. 

Avaliação dos Riscos e Benefícios: 

Riscos: não se aplica 

Benefícios: 

A discussão e a construção de saberes oriundos da formação didático pedagógica 

favorecem a manutenção de uma universidade sempre atualizada e com foco na 

qualidade da formação acadêmica critica reflexiva. Por isso se faz necessário que o 

docente tenha a preocupação em aprender a ensinar, não sendo apenas 

transmissor de conhecimento pautado numa educação bancária e sim focado nos 

pilares da educação universal proposto pela UNESCO: Aprender a conhecer, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser, logo, a realização do 

presente projeto assume posição estratégica para contribuição tanto no âmbito dos 

processos formativos em serviço quanto da formação pedagógica do enfermeiro. 

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa: 

Projeto de mestrado profissional cujo objetivo é analisar se o mestrado stricto senso 

contribui para a atuação do enfermeiro no ensino superior. Serão entrevistados 13  

alunos do curso do mestrado acadêmico em enfermagem da UFF a partir de 

perguntas norteadoras. 
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A pesquisadora relatou no TCLE e no projeto de pesquisa o destino das gravações 

das entrevistas e ajustou o cronograma. 

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória: 

- Folha de rosto assinada corretamente,  projeto de pesquisa e TCLE anexados. 

Recomendações: Aprovação 

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações: Não há pendências 

Situação do Parecer: Aprovado 

Necessita Apreciação da CONEP: Não 

Considerações Finais a critério do CEP: 

 

 

 

NITEROI, 21 de Outubro de 2014 

___________________________________ 

ROSANGELA ARRABAL THOMAZ 

(Coordenador) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Endereço: Rua Marquês de Paraná, 303 4º Andar 
Bairro: Centro                                          CEP: 24.030-210 

UF: RJ                                                  Município: NITEROI 

Telefone: (21)2629-9189                    Fax: (21)2629-9189         E-mail: etica@vm.uff.br 

mailto:etica@vm.uff.br
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Anexo II. Carta de autorização para desenvolvimento da pesquisa 

 


