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Resumo 

 
A presente investigação  abordou  a  temática  gestão  acadêmica  universitária,   tendo   como objeto  

de  estudo  a  configuração  gerencial  da  primeira  direção  escolhida  pela  comunidade, para o 

quadriênio 1987-1991, da Escola de Enfermagem da  Universidade  Federal Fluminense, com os 

objetivos de: descrever as realizações e desafios da direção da Escola de Enfermagem vivenciados 

no espaço acadêmico; delinear os aspectos que configuram o habitus gerencial da direção e  discutir  

as  tendências de  modelo  de  gestão  emergentes  no  período.   Julga-se relevante abordar a 

trajetória acadêmica dessas docentes, como atuaram e como se formou seu habitus gerencial, pois 

ao se identificar as experiências, esforços, estratégias e interesses que estavam em jogo, delimita-se 

marcos e lutas que são historicamente relevantes e ajudaram a  construir o caminho desta  Escola.  É 

um estudo exploratório,  descritivo,  de  abordagem qualitativa e de cunho histórico social. Os dados 

foram coletados através de documentos e de entrevistas realizadas com membros titulares que 

compunham o Colegiado de Unidade, com docentes que ocuparam cargos de chefia e de técnico-

administrativos que conviveram diretamente com essa gestão.  Esse estudo está  inserido  num  

projeto  intitulado  “Historiografia dos modelos de gestão dos dirigentes de enfermagem em diferentes 

cenários”, aprovado  pelo Comitê de Ética em Pesquisa do HUAP/UFF, sob o número  de  registro  

771.846.  Os dados foram organizados de forma estruturada, segundo  critérios  da  analise  temática  

e  analisados  a luz do aporte teórico  de  Bourdieu,  gerando  três  categorias  relacionadas  às  

realizações  e desafios da direção no período de 1987-1991; ao habitus gerencial  e  ao  fazer  

administrativo desta direção e as  tendências  gerenciais  que  emergiram  nesse  período.   Concluiu-

se que, embora a direção da Escola  de  Enfermagem  tenha  sido  escolhida  pela  comunidade  

acadêmica e com ela tenha se comprometido, o arcabouço institucional universitário mantém amarras 

e a consulta não garante autonomia plena aos gestores das Unidades Acadêmicas. Na direção  da 

Escola, as professoras estão em posição de dominante e ocupam papel  político  relevante  no 

âmbito universitário, na defesa dos interesses da Unidade. No entanto, estão subordinadas aos 

docentes-gestores que ocupam posição superior na UFF, o que restringe sua atuação, gerando 

dilemas e lutas que foram travadas no espaço social da Escola de Enfermagem e em outros 

ambientes da universidade, para alçar as conquistas que vinham  ao  encontro  dos  anseios  do corpo 

social da Escola de Enfermagem. A direção da Escola de Enfermagem  assumiu  o  seu papel 

político enquanto gestora, percorreu os espaços acadêmicos e se fez reconhecer entre os agentes 

institucionais de poder na Universidade e assim foi constituindo seu capital político e simbólico no 

espaço social  acadêmico. Seu habitus gerencial caracterizou-se  através  de relações de afetividade 

e de respeito com o corpo social da Escola, mas de forma firme e persistentes entrou na luta para  

pelos  interesses  dos seus  pares e pela  ascensão  da enfermagem no campo da saúde. Abrindo 

vertentes com novas estratégias, a gestão as professoras Maisa Freire  e  Alba  Alconforado,  através  

de  muito  empreendimento,  intuição  e   sensibilidade formatou a  (re)configuração  gerencial  da  

Escola  e  (re)organização  do  trabalho  com investimento no processo democrático e no capital 

humano, tão necessário ao que se aponta hoje no mundo dos negócios e nas organizações de 

saúde. 

 
 

Descritores: Organização e Administração; Organizações;  Organização  Institucional; Organização 

Social; Enfermagem. 



Abstract 
 

 

The present research focused on the subject  of  university  academic  management,  having  as  

object of  study  the  managerial  configuration  of  the  first  direction  chosen  by  the  community, 

for the four-year period 1987-1991, of the School of Nursing of the Federal University of 

Fluminense,  with  the  objectives  of:  to   describe  the  achievements  and  challenges  of  the 

direction of the  School  of  Nursing  lived  in  the  academic  space;  delineate  the  aspects  that 

shape the management's  management  habitus  and  discuss  the  emerging  management  model  

trends in the period. It is considered relevant to approach the academic  trajectory  of  these  

teachers, how they  acted  and  how  their  managerial  habitus  was   formed,  because   by  

identifying the experiences, efforts, strategies and  interests  that  were  at  stake,  delimit  the 

milestones and struggles that are historically relevant and have helped to build  the  way  of  this 

School. It is an  exploratory,  descriptive  study  of  a  qualitative  and  social  historical  approach. 

The data were collected through  documents  and  interviews  with  members  who  composed  the 

Unit Collegiate, with professors who held positions of leadership and technical-administrative 

staff who lived directly with this management.  This  study  is  part  of  a  project  titled 

"Historiography  of  management  models  of  nursing  managers   in   different   settings",   approved 

by the Research Ethics Committee of HUAP /  UFF,  under  registration  number  771.846.  The 

data were organized in a structured way, according to the criteria of the thematic analysis  and 

analyzed  in  light  of  the  theoretical  contribution  of   Bourdieu,   generating   three   categories 

related to  the achievements and challenges of management in the  period  1987-1991;  the 

managerial  habitus  and  the  administrative  make  of  this   direction   and   the   managerial 

tendencies that emerged in that period. It  was  concluded that, although  the  direction  of  the 

School of Nursing was chosen by the academic  community  and  with  which  it  has  committed 

itself, the  university  institutional  framework  maintains  ties  and  the  consultation  does  not  

guarantee full autonomy  to   the  managers  of  the  Academic  Units.  In  the  direction  of  the 

School, the teachers are in a dominant position and  occupy  a  relevant  political  role  in  the 

university sphere,  in  the  defense of  the  interests  of  the  Unit.  However,  they  face  the  position 

of being subordinate to the teacher-managers who occupy a higher position in the UFF, which 

restricts their performance, generating dilemmas and struggles that were fought in the social 

space of the  Nursing  School  and  in  other  university  environments,  to   raise  the  achievements 

that met the aspirations  of  the  social  body  of  the  School  of  Nursing.  The direction of the 

School of  Nursing  assumed  its  political  role  as  manager,  it  crossed  the academic spaces and 

made itself recognized among the institutional agents of power  in  the  University and thus was 

constituting its  political  and  symbolic  capital  in  the  academic  social space. For her managerial 

habitus  she  was  recognized  as  a  docile, respectful,  firm and persistent agent in the struggle for 

the interests  of  her  peers  and  for  the  rise  of  nursing  in  the field of  health.  Facing  up  to  new  

strategies,  the  management  of  teachers  Maisa  Freire  and Alba Alconforado, through  a  lot  of  

entrepreneurship,  intuition  and  sensitivity,  the  (re) management configuration of the School and (re) 

organization of work with investment in the democratic process and in human  capital,  so  necessary  

to  what  is  indicated  today in the  world of business and in health organizations. 

 

Descriptors:   Organization   and   Administration;   Organizations;    Institutional    Organization; 

Social Organization; Nursing. 



Resumen 
 

 

La presente investigación abordó la  temática  gestión  académica  universitaria,  teniendo  como 

objeto  de  estudio  la  configuración  gerencial  de  la  primera  dirección  escogida  por  la 

comunidad, para el cuadrienio 1987-1991, de la  Escuela  de  Enfermería  de  la  Universidad 

Federal Fluminense, con los  objetivos  de: describir  las  realizaciones  y desafíos  de  la  dirección 

de la Escuela de Enfermería vivenciados en el espacio académico; delinear los aspectos que 

configuran el habitus gerencial de la dirección y discutir las tendencias de modelo de gestión 

emergentes en el período. Se considera relevante abordar la trayectoria académica de  esas 

docentes, cómo actuaron y cómo se formó su hábito gerencial, pues al  identificarse  las 

experiencias, esfuerzos, estrategias e intereses que estaban  en  juego,  se  delimitan  marcos  y  

luchas que son históricamente relevantes  y  ayudaron  a  construir  el camino  de  esta  Escuela.  Es 

un estudio exploratorio, descriptivo,  de  abordaje  cualitativo  y  de  cuño  histórico  social.  Los 

datos fueron recolectados  a través de documentos y de entrevistas realizadas con  miembros 

titulares que componían el  Colegio  de  Unidad,  con  docentes  que  ocuparon  cargos  de  jefatura 

y de técnico-administrativos que convivieron directamente con  esa  gestión.  Este  estudio  está 

inserto en un proyecto titulado "Historiografía de los modelos de gestión de los dirigentes de 

enfermería en diferentes escenarios", aprobado por el Comité  de  Ética  en  Investigación  del 

HUAP / UFF, bajo el número de registro 771.846. Los datos fueron organizados de forma 

estructurada, según criterios del análisis temático y analizados a la luz del aporte  teórico  de 

Bourdieu, generando tres categorías  relacionadas  a  las  realizaciones  y  desafíos  de  la  dirección 

en el período 1987-1991; el habitus gerencial y el hacer administrativo de esta dirección y las 

tendencias gerenciales que emergieron en ese período. Se concluyó que, aunque la dirección 

de la Escuela de Enfermería ha sido escogida por la comunidad académica y con ella se ha 

comprometido, el  marco institucional  universitario   mantiene   amarras   y   la   consulta   no 

garantiza autonomía plena a los gestores de las Unidades Académicas. En  la  dirección  de  la 

Escuela, las profesoras  están  en  posición  de  dominante  y  ocupan  un  papel  político  relevante 

en el ámbito universitario, en la defensa de los intereses de  la  Unidad.  Pero,  sin  embargo, 

enfrentan la posición de estar  subordinadas  a  los  docentes-gestores  que  ocupan  posición 

superior en la UFF, lo que restringe su actuación, generando dilemas y luchas que fueron 

trabadas en el espacio social de la Escuela de  Enfermería  y  en  otros  ambientes  de  la  

universidad, para alzar las conquistas  que  venían  al encuentro  de  los  anhelos  del cuerpo  social 

de la Escuela  de  Enfermería.  La  dirección  de  la  Escuela  de  Enfermería  asumió  su  papel 

político como gestora, recorrió los espacios académicos y se hizo reconocer entre los agentes 

institucionales de poder  en  la  Universidad  y  así  fue constituyendo su capital político y 

simbólico en el espacio social académico. Por su habitus gerencial  fue reconocida como una 

agente dócil, respetuosa, firme y persistente en la lucha por los intereses de sus pares y por el 

ascenso de  la  enfermería  en el campo  de  la  salud.  Abriendo  vertientes  para nuevas  estrategias, 

la gestión de las profesoras  Maisa Freire y  Alba  Alconforado,  a  través  de  mucho 

emprendimiento, intuición y sensibilidad se formateó  la  (re)  configuración  gerencial  de  la 

Escuela y (re) organización del trabajo con inversión en el proceso democrático y en el capital 

humano, tan necesario a lo que se apunta hoy en el mundo de los  negocios  y,  en  las  

organizaciones de salud. 

 
Descriptores: Organización y Administración; organizaciones; Organización Institucional; 

Organización Social; enfermeira. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 
 

Ao longo de 1937 a 1945, no vigor do Estado Novo de Getúlio Vargas, foram criadas 

estratégias de articulação política e simbólica de forma a manter a sustentação da nova ordem social 

imposta.  Nesse sentido, houve importante  colaboração  da  Igreja  Católica,  face ao seu propósito 

de disseminar o ensino religioso nas escolas e  a  cultura  de  que  meninos  e meninas deveriam 

receber educação  distinta, tendo em vista seu papel diferenciado no trabalho e no lar. Sob o 

aspecto socioeconômico, Vargas foi conquistando apoio e aliança da burocracia  civil  e  militar  e  da  

burguesia  industrial,  interessados  em   promover   a industrialização, como  forma  de  

independência  e  segurança  do  país  através  do  fortalecimento da economia. (FAUSTO, 2003a) 

Nesse cenário impositivo e de fortes alianças, onze escolas de enfermagem foram instituídas 

no Brasil em consonância com  os  interesses  e  ideologia  autoritária  estabelecida. Gadotti (1992, 

p. 111), enfatiza que a escola, de forma geral, foi  um  instrumento  de disseminação da nova 

ideologia desenvolvimentista, com base no modelo americano. 

Concretizando os interesses das igrejas, seis
1
 das escolas de enfermagem foram 

vinculadas à igreja católica e uma
2
 à igreja evangélica.  As demais foram  quatro  escolas públicas

3
 e, 

entre elas, estava  a  Escola  de  Enfermagem do  Estado  do  Rio  de Janeiro, fundada em 1944
4
. 

Com a criação, em 18 de dezembro de 1960, da Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro - UFERJ
5
 houve a incorporação de faculdades/escolas, instituições essas de caráter 

federal e estadual, já existentes em Niterói. Dentre elas estava a Escola de Enfermagem do Estado 

do Rio de Janeiro que, em dezembro de 1961, junto com todos os estabelecimentos de ensino 

agregados à universidade, foi federalizada
6
 (UFF, 1991, p. 1; FERNANDES, 1964, p. 35-6). 

   

 

1
Escola de Enfermeiras Católicas Luiza de Marillac (1939, cidade do Rio de Janeiro / então Distrito Federal), 

Escolas de Enfermeiras do Hospital São Paulo, anexa à Escola Paulista de Medicina (1938, cidade de São Paulo / 

São Paulo), Escola de Enfermeiras do Hospital São Vicente de Paulo (1943, cidade de Goiânia / Goiás), Escola 

São Vicente de Paulo (1943, cidade de Fortaleza / Ceará), Escola de Enfermeiras  Hugo Werneck (1945, cidade 

de Belo Horizonte / Minas Gerais), Escola de Enfermeiras Noss a Senhora das Graças (1945, cidade de Recife / 

Pernambuco). (BARREIRA;  BAPTISTA, 2002  p. 208;  GOMES;  ALMEIDA  FILHO;  BAPTISTA, 2005, p. 363; 

BAPTISTA; BARREIRA, 1997, p. 12-3) 
2
Escola de Enfermagem Cruzeiro do Sul, criada em 1937, na cidade de Rio Verde/Goiás). (BAPTISTA; 

BARREIRA, 1997, p. 12) 
3
Escola de Enfermeiras da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (1942, cidade de São Paulo / 

São Paulo), Escola de Enfermeiras do Pará (1944, cidade de Belém / Pará), Escola de Enfermeiras Rachel 

Haddock Lobo (1944, cidade do Rio de Janeiro / então Distrito  Federal), Escola de Enfermeiras  do Estado do 

Rio de Janeiro (cidade de Niterói / Rio de Janeiro). (BAPTISTA; BARREIRA, 1997, p. 13) 
4
Atual Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa da Universidade Fed eral Fluminense, denominação esta  

recebida desde 1999, através da Resolução nº 34 do Conselho Universitário da UFF. 
5
O Congresso Nacional aprova a Lei nº 3.848, de 18 de dezembro de 1960 que cria a Universidade Federal do 

Estado do Rio de Janeiro – UFERJ (UFF, 2016).
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Em 26 de maio de 1964, o Hospital Municipal Antônio Pedro, atual Hospital Universitário 

Antônio Pedro - HUAP foi incorporado à Universidade por doação da Prefeitura Municipal de Niterói, 

mantendo seu caráter assistencial e, desde então, preconizando o desenvolvimento do ensino e da 

pesquisa na área de saúde.  Nesse momento, a Escola de Enfermagem, o  Hospital  Universitário  

Antônio  Pedro  e  a  Universidade   iniciam   uma   nova etapa na sua  história,  modificando  também  o  

percurso  de  seus  atores  internos  e  externos (UFF, 2014a). 

Em cinco de novembro de 1965, a UFERJ passou a denominar-se Universidade Federal 

Fluminense/UFF
7
, como uma entidade federal autárquica de regime especial, com autonomia didático-

científica, administrativa,  disciplinar,  econômica  e  financeira,  exercida  na forma de seu Estatuto e da 

legislação pertinente  (UFF,  2014a;  FERNANDES,  1964.).  A Escola de Enfermagem da UFF, em 

1999, através da Resolução do  Conselho  Universitário  34/99, recebe o nome de sua fundadora e 

primeira diretora, Aurora de Afonso Costa - EEAAC, docente designada pela Escola de 

Enfermagem Anna Nery,  que  permaneceu  por  20 anos a frente da direção da Escola. 

A Escola de Enfermagem vai acompanhar o processo de desenvolvimento do meio 

acadêmico da UFF dentro do  contexto  social,  político  e  econômico  do  país  e  muito  se fortalece no 

ensino de graduação, na  gestão  e  assistência  do  Hospital  Universitário  Antônio Pedro (HUAP) e nas 

ações extensionistas, considerada a fortaleza do alicerce  desta Escola  por mais de 50 anos, incluindo a 

inserção de docente  e alunos no Campus Universitário em Óbidos no Pará
8
. 

A inserção da Escola de Enfermagem  na  pós-graduação  Lato  sensu  inicia  em 1975, no curso de 

Especialização em Administração dos Serviços de Enfermagem em parceria com o Núcleo de 

Assistência Técnica em Administração Hospitalar do HUAP – NATAH/HUAP/UFF e, em 1986 é 

aprovada a criação e implantação do Curso  de Especialização  em  Enfermagem  Pediátrica  

vinculado  à   Escola   de   Enfermagem. Posteriormente, amplia significativamente seus cursos de 

especialização e, em 2003, se insere de forma marcante na pós-graduação stricto sensu, com o 

primeiro programa de mestrado profissional em Enfermagem criado e em funcionamento 

no Brasil, denominado Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial - MPEA
9
. 

 

 
 

6
Lei nº 3.958 de 13 de setembro de 1961. Federalização e incorporação d os estabelecimentos de ensino 

agregados à UFERJ (UFF, 2016). 
7
Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965, a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro passou a  

denominar-se Universidade Federal Fluminense (UFF, 2016). 
8
Resolução do CUV 24/1972. Criação de um Campus Universitário em Óbidos, no Pará. Unidade Avançada José  

Veríssimo (UAJV) - Polo Amazônia (UFF, 2016). A Unidade Avançada José Veríssimo foi instalada em Óbidos, 

em 1972, quando foi criado o Campus Avançado da Amazônia, com atuação também nos municípios de 

Oriximiná, Juriti, Terra Santa e Faro. Em 1975 a Unidade foi transferida para o município de Oriximiná onde 

funciona até hoje. Disponível em: http://www.uff.br/?q=cidade/oriximina-pa 
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Mas na década de 1980, um dos anseios da comunidade acadêmica centrava-se no 

movimento político para  escolher  os  dirigentes  da  universidade  em todos  os  níveis.  Era  latente 

a mobilização dos docentes, técnico administrativos  e  acadêmicos  dos  diversos cursos, 

endossada pela Associação dos Docentes da UFF (ADUFF)
10

, Sindicato dos Técnicos da UFF 

(SINTUFF)
11

 e Diretório Central dos  Estudantes  (DCE),  que  em função  de sua  representação 

no Conselho Universitário (CUV),  facilitou  a  expressão  desse  desejo  no  maior  espaço 

decisório da UFF –  o  Conselho  Universitário.  O Estatuto  da Universidade
12

  já não  dava conta  

de seu crescimento e  dos  interesses  de  grande  parte  de  seu corpo social,  gerando  articulações 

e mobilizações para sua adaptação as reais demandas da Universidade. 

Na UFF, esse processo de luta culmina em 1985 com  a  primeira  consulta  à comunidade 

acadêmica para reitor  da  universidade,  sendo  escolhido  o  professor   Prof. Hildiberto Ramos 

Cavalcanti Albuquerque Júnior. para o quadriênio 1986-1990. (UFF, 2016). Posteriormente foram 

escolhidos pela  comunidade  os  diretores  dos   Centros  Universitários, das Unidades de Ensino, 

chefias de departamentos  e  Coordenadores  dos  Cursos  de Graduação. 

A Escola de Enfermagem da UFF pertencia ao conjunto de unidades acadêmicas da área 

de saúde
13

que constituía o  Centro  de Ciências  Médicas  -  CCM
14

. Portanto, após escolha do 

professor Cresus Vinícius Depes de Gouvêa para direção do CCM
15

 ocorreu o processo de 

consulta para a direção da Escola sendo escolhidas as  professoras  Maisa  Freire  de  Casto  Araújo 

para o cargo de Diretora e Alba Rodrigues Alconforado como Vice-Diretora, para o quadriênio 

1987-1991. Em seguida, o mesmo processo ocorre para a chefia  do Departamento de Enfermagem 

Médico Cirúrgico - MEM
16

, e para a coordenação do Curso de Graduação em Enfermagem 

(MGE)
17

. 

 

 

9
O MPEA foi criado em 2002, aprovado  em 12/03/2003 pelo  Conselho  Universitário  e  reconhecido  pela  CAPES 

em dezembro de 2003 - EEAAC/UFF, 2017 
10

Em 1978 foi fundada a Associação dos Docentes da UFF - ADUFF (UFF, 2016). 
11

Em 1981 ocorreu a fundação do Sindicato dos Técnicos da UFF – SINTUFF (UFF, 2016), que anteriormente 

era Associação dos Servidores da UFF (ASUFF) 
12  Aprovado  pelo  Conselho  Federal de Educação conforme Parecer nº 2/83.  Homologado  através da 
Portaria Ministerial  n.º 177  de  2/5/83. Publicado  no Diário  Oficial  da União de 5/5/83  (UFF, 1983). 
13

Unidades acadêmicas da área de saúde que constituía o CCM: Instituto Biomédico, Faculdade de Medicina, 

Faculdade de Odontologia, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Veterinária, Escola de Enfermagem, Faculdade 

de Nutrição, Instituto de Saúde da Comunidade (UFF, Estatuto da UFF. 1983).  
14

Denominação dada pela Portaria do MEC nº 492 de 30 de junho de 1986 e Portaria 964 de 3 de agosto de 1995  

(UFF, 1983). 
15 

Após eleição do Professor Cresus Vinícius Depes de Gouvêa, o CCM passou a denominar-se Centro de 

Ciências  da Saúde –  CCS, embora tal decisão só tenha perdurado durante sua gestão porque efetivamente não 

houve alteração  no Estatuto da UFF. Esse era um dos anseios da comunidade acadêmica ente ndendo que CCS 
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Como abordado anteriormente, o processo de consulta à comunidade  contraria  o Estatuto 

e Regimento da Universidade que determina que a  direção  e  vice-direção  sejam escolhidas e 

nomeadas pelo reitor da Universidade entre os indicados em uma lista  de 6  (seis) nomes eleito em 

escrutínio secreto pelo colegiado de unidade
18

. Os Chefe e Subchefe de departamento são também 

nomeados pelo Reitor,  indicados  em  lista  tríplice,  eleita  pelos docentes que compõem o 

respectivo departamento
19

. 

No período que antecede a escolha da direção, através da consulta à comunidade, 

percebia-se que nas  relações  informais  exacerbavam  as  inquietações  quanto  à  forma  gerencial e 

a tomada de decisão,  mesmo quando  as  proposições  eram  dirigidas  ao  Colegiado  de Unidade. 

Articulações antecediam as reuniões de forma que o “arranjo” já estaria acertado. 

A direção da Escola de Enfermagem é o  órgão  executivo  da  Unidade  Universitária que 

exerce suas  funções  com base no seu Regimento interno
20

, mas a partir de 1987 passou-se a ter 

uma gestora escolhida à frente da direção da Escola, comprometida em campanha com a 

comunidade acadêmica, que teria  que  enfrentar  várias  questões  que  o  regimento  não  dava  

conta. Diante desse novo quadro, o primeiro questionamento  é:  será  que  essa  gestão  abre  novas 

possibilidades de discussões, dá voz aos anseios dessa comunidade  e  supera  as contradições 

existentes? 

De qualquer forma, indicadas ou escolhidas pela comunidade, com exceção da figura ilustre de 

Aurora de Afonso Costa, nenhum estudo até então se  dirigiu  aos  demais  gestores desta Escola, 

levando esta  autora, no inicio de 2014 a construir o projeto  de pesquisa: “Historiografia dos 

modelos de gestão dos dirigentes de Enfermagem em diferentes cenários”, estudo que trata da 

trajetória dos docentes da  Escola  que  ocuparam cargos  na  universidade  e fora dela, o que 

permitirá ampliar a possibilidade de conhecer e registrar os  acontecimentos passados e certamente 

fará compreender as ações de hoje e projetar nosso futuro. 

 

 

representava todas as unidades de ensino da área de saúde e o professor Cresus tinha já explicitado seu interesse 

em se candidatar ao cargo de Reitor, o que aconteceu ao final de sua gestão no CCS, embora não tenha sido 

escolhido pela comunidade em primeiro lugar. (Nota da autora). 
16 

Após consulta foram nomeadas as professoras Deise Ferreira de Souza Soares e Claudia Marcia Cabral Feijó  

para o biênio 1987-1989. 
17

Após consulta foram nomeadas as professoras Ângela Martha Damas Soares e Circéa Amália Ribeiro para o 

quadriênio 1988-1992 
18

Definido no parágrafo único, do Artigo 12 no Parágrafo Único. O Diretor e o Vice-Diretor das Unidades 

Universitárias são indicados em uma lista de 6 (seis) nomes eleita pelo Colegiado de Unidade. (UFF, 1983). 
19

Art. 17 do Estatuto da UFF determina escolha e nomeação dos Chefes e Subchefes dos Departamentos de 
ensino, indicados em lista tríplice, eleita pelo respectivo pessoal docente (UFF, 1983). 
20

No Artigo 8, inciso II do Regimento da UFF o colegiado de unidade po de elaborar e reformar o projeto de  

Regimento da Unidade, submetendo-o ao Conselho Universitário. 
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Nessa perspectiva, a presente investigação tem o propósito de abordar a temática gestão 

acadêmica universitária, focando especificamente como objeto de estudo os aspectos gerenciais 

desenvolvidos na primeira gestão escolhida pela  comunidade  universitária  para administrar a Escola 

de Enfermagem para o quadriênio 1987-1991.  Essa  gestão  foi composta pelas professoras  Maisa 

Freire de Castro Araújo e Alba  Rodrigues  Alconforado,  enquanto  diretora e vice-diretora da 

Escola de Enfermagem, respectivamente, para esse período. 

Esse marco temporal escolhido se deve ao fato de que ao se comprometer com a 

comunidade acadêmica para dirigir a Escola de Enfermagem, essas docentes, ao longo de sua 

campanha, assumiram um compromisso que ia além dos acordos internos estabelecidos entre os 

dirigentes da universidade e membros do Colegiado de Unidade.  Elas se comprometeram no seu 

discurso e plataforma com ações que se estendiam a todo corpo social.  Estabelecia-se então uma 

nova vertente para a gestão, momento privilegiado de posicionamento, confronto e também de 

limitações frente às dificuldades impostas às universidades  federais.  Assim, os docentes passam a 

legitimar pelo voto sua ascensão ao cargo de direção da Escola de Enfermagem da UFF, muito 

embora esse processo fosse somente de consulta, não  tendo  o caráter de eleição e a garantia de 

nomeação pelo Reitor da Universidade da chapa  mais  votada pelos três segmentos. 

Mas, não podemos deixar de considerar que ainda assim, mesmo escolhida por uma 

comunidade e com ela comprometida, o  arcabouço  institucional  universitário  mantém  amarras e a 

consulta à comunidade não garantia por si só autonomia aos seus dirigentes. A direção mantém-se 

subordinada aos seus superiores e, em muitos momentos, há de se estabelecer acordos e 

negociações que nem sempre poderiam vir ao encontro dos anseios da comunidade. Nesse sentido, 

poderia se instalar conflitos dentro e fora do ambiente da Escola.  Não seria fácil a conquista de 

um espaço e reconhecimento no campo adverso da saúde. 

Com essa compreensão, entendemos que os docentes que ocupam cargo, num 

determinado momento estão em situação de dominante e em outras em posição de dominados. 

Cabe entender como se enfrentaria esse dilema e as lutas simbólicas que porventura viessem a 

enfrentar frente à comunidade da Escola de Enfermagem e aos dirigentes superiores da 

Universidade. 

O pressuposto é de que, certamente, esta primeira  gestão  escolhida  pela  comunidade da 

Escola de Enfermagem, dentro da sua percepção,  processou,  organizou  e  escolheu  o caminho e 

a diretriz que lhe  foi  possível,  levando  em  conta  suas  particularidades  e  personalidade e o 

contexto  político,  social,  econômico  e  educacional  da  universidade  e  do  país. Isso significa 

dizer que a realidade pode não traduzir  o desejado  e esperado, mas sim o que fora possível. 

Face ao exposto,  os  objetivos  do  estudo  delimitam-se  a: (1) Descrever as realizações 

e desafios da direção da Escola  de  Enfermagem  vivenciados  no  espaço  acadêmico;  (2) 

delinear os aspectos que  configuram  o  habitus  gerencial da direção  e (3) discutir  as tendências 
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de modelo de gestão emergentes no período de 1987 a 1991. 

Em função desse processo mais democrático relacionado à escolha dos dirigentes em 

todos os níveis da UFF, entende-se que pode ter ocorrido um estado de mudança que se processa 

nos padrões da gestão e  organização  acadêmica  no  tempo-espaço  deste  estudo.  A isso se 

denomina metamorfose
21

, que implica numa nova configuração ou  reconfiguração  da gestão 

institucional imbricada com a especificidade histórica, política e social da Escola de Enfermagem e  

da  Universidade,  que  provavelmente  gerou  novas  tensões  e  desafios.  Portanto, a terminologia 

configuração da gestão foi empregada no sentido de conformação, aspecto, formatação, 

características da gestão que está diretamente relacionada ao habitus gerencial do gestor, ao poder 

de  articulação  (capital  social)  e  as  lutas  simbólicas  travadas  no  ambiente social da Escola e da 

Universidade. 

Há, portanto, que se considerar as questões do país que estão em interface nesse processo 

tais como as políticas econômicas e  de  educação  superior  que interferem na  natureza das 

universidades, no trabalho acadêmico e no comportamento da universidade frente a essas tensões. 

Dessa forma,  perpassa  na  dinâmica  da  gestão  acadêmica  as  formas  jurídicas,  políticas e 

econômicas do país e da própria universidade, as concepções da enfermagem sobre as formas 

de gestão, as questões de  autoridade,  as  relações  de  poder,  as crises  de  legitimidade que geram 

a altos e baixos, num movimento dialético capaz de renovar-se e reconstruir-se. 

Neste contexto, este estudo sustenta a tese de que, o gestor traz consigo um habitus 

gerencial, dentro do conhecimento e experiência adquirida em diferentes campos, tais  como  o 

campo da Administração, da Enfermagem e da Educação. Ao longo  da  gestão,  as  normas, 

acordos estabelecidos e as políticas institucionais estabelecidas no país e no ambiente social da  

Universidade geram intercorrências e desafios que podem ocasionar mudanças no agir e pensar do 

gestor, comduzindo-o a atitudes que podem se contradizer as intenções primárias.  

 

1.1 Justificativa do Estudo 
 

Ao se discorrer sobre a Escola  de  Enfermagem  à  luz  da  primeira  gestão  escolhida  

para o quadriênio 1987 a 1991, é importante pontuar a trajetória acadêmica dos docentes que 

compuseram a direção, como atuaram e como  se  configurou  sua  trajetória  gerencial.  Ao 

identificar suas experiências, esforços, estratégias  e  os  interesses  que  estavam   em  jogo, emerge 

o habitus gerencial que foi delineado, assim como os marcos e condutas que foram relevantes e 

ajudaram a construir o  caminhar  da  Escola  de  Enfermagem  Aurora  de  Afonso Costa da 

Universidade Federal Fluminense, e as tramas que permeiam o processo gerencial. 

21
Expressa o estado de mudança, o modo de pensar e agir, as dinâmicas que podem se processar no modelo de 

gestão. 
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O estudo justifica-se pela lacuna do conhecimento científico que denote sobre os 

fatos, marcos e gestão da Escola de Enfermagem, no período de 1987  a  1991.  A limitação deste 

saber compromete o entendimento de uma época em seus diferentes aspectos, abrindo a 

possibilidade de ideias e  busca  de  respostas  para  compreender  um  ciclo  de  desenvolvimento da 

EEAAC. Dessa forma,  a  pesquisa  em foco  oportunizou trazer a tona  um olhar  que  fortalece o 

ensino de enfermagem em gerência, a  pesquisa  em gestão,  o  Núcleo  de  Estudos  e Pesquisa em 

Cidadania e Gerência na Enfermagem – NECIGEN e ressalta  a  própria  Escola  de Enfermagem a 

partir do registro de documentos e da perspectiva de seus agentes. 

Em um contexto mais amplo, pode-se vislumbrar  como  o  arcabouço   teórico  do campo 

da Administração é aplicável no exercício das  práticas  gerenciais  no  campo  da enfermagem e na 

gestão acadêmica universitária, já que esse estudo trouxe  as  perspectivas gerenciais com base em  

modelos que  vão  dos  mais  tradicionais  aos  mais atuais, acompanhando o desenvolvimento e 

complexidade das organizações, além de apresentar a interlocução entre o que é possível e o que se 

pretende realizar. 

 
1.2 Contribuições do Estudo 

 
 

A realização de um estudo sobre o  modelo  gerencial  da  primeira  direção  escolhida pela 

comunidade da Escola de Enfermagem Aurora  de  Afonso  Costa  (EEAAC)  possibilitou tornar 

perceptível o que se deu nesta gestão no ambiente acadêmico, compreender as alianças e rupturas 

estabelecidas nas lutas e nas  relações  de  poder  simbólico  assim  como  olhar  o passado em 

questões que se faz presente até os dias atuais. 

Essa proposta traz em seu bojo a preservação  da  memória  do  cotidiano  da EEAAC, ao 

buscar fatos de relevância na administração dos gestores e democratiza o acesso ao conhecimento  

da  trajetória  de  sua  primeira  direção  escolhida  pela   comunidade.   Enfatizou como se balizou 

seu caminhar no contexto político e institucional da época e as  tendências gerenciais, que afetam e 

são afetados pelas organizações. 

Trouxe a possibilidade de desvendar o habitus gerencial no cenário acadêmico institucional 

e divulgar a importância dos agentes sociais envolvidos nesta gestão para a construção do caminho 

e  imagem  da  Escola,  assim como  conhecer as  expectativas e esquemas do pensar e do agir de 

profissionais em cargo de direção, a partir de experiência institucional concreta e daqueles que 

vivenciaram essa gestão. 

O estudo sobre os modelos gerenciais que emergiram nesse período,  realizado  através de 

documentos escritos e depoimentos, é fonte de pesquisa para o ensino de graduação e pós- 

graduação, amplia o patrimônio do Centro de Memória  da  EEAAC, da  Biblioteca  Jane 

Fonseca Proença, do NECIGEN e aumenta o acervo intelectual da enfermagem. 
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Por outro lado, a UFF por longos anos não priorizou suas memórias e, somente em 

novembro de 2011, houve a criação do Centro de Memória da Universidade Federal Fluminense 

com o objetivo de “inventariar, reunir, sistematizar, produzir conteúdos e disponibilizar o acesso 

às informações sobre documentos manuscritos ou impressos, objetos, imagens,  audiovisuais  e  

outros,  que  representam  vestígios   da  memória  coletiva  e  institucional da UFF” (UFF, 2014b) 

Nesse sentido, este estudo poderá trazer subsídios para o “Portal UFF Memória  Informação”,  na  

medida  em que  se reporta  a documentos da Escola de Enfermagem   e a depoimentos de agentes 

que narram  um  determinado  período  de  tempo,  vivenciado  por  eles. 

Pretende-se não só descrever determinados fatos, mas dar significado aos eventos 

delimitados nos documentos, assim como, ações e atitudes imbuídos da preocupação de 

oportunizar aos depoentes revelarem-se diante das diversas circunstâncias, considerando contextos, 

conhecimentos, valores, crenças e visões de mundo. 

Esse resgate pode ser de grande valia para a (re) construção do hoje, pois os fatos não 

acontecem de forma nua, despidos de intenções que os conduziram. Dessa forma, podem 

apresentar-se como aliados ou inimigos, mas aconteceram e podem ser enraizados ou 

emancipatórios, podendo ser incorporados ou refutados hoje, até porque se adquiriu, dia a dia, 

novos conhecimentos, e tem-se como humano o caráter competitivo. 

O estudo de uma instituição ou de um campo provoca um processo de reflexão e de revisão 

de concepções muitas vezes solidamente constituídas. Nesse caso, conforme pontua Padilha e 

Borenstein (2005), poderá contribuir para olhar o passado, clarear o presente e se perceber 

algumas questões futuras. 

 
1.3 A Estrutura do estudo 

 
 

De forma a facilitar a compreensão da construção e considerações desta pesquisa, o seu 

conteúdo encontra-se organizado em nove capítulos, como apresentados a seguir. 

Nesse primeiro capítulo, referente à introdução apresenta-se a gênese do estudo  com sua 

contextualização, abordando aspectos históricos da Escola de Enfermagem da UFF,  assim como os 

objetivos, justificativas e contribuições do estudo. 

Em seguida, se delineia, no segundo capítulo, o referencial teórico fundamentado nos 

conceitos basilares da Sociologia de Pierre Bourdieu, trazendo  sua reflexão  voltada para  o objeto 

de estudo. 

O terceiro capítulo trata dos fundamentos e concepções dos modelos de gestão ressaltando-

se dos mais tradicionais aos contemporâneos, destacando a interlocução entre eles para se atingir a 

vigor gerencial e organizacional. 

A enfermagem e seu estilo gerencial foi outro tema abordado no quarto  capítulo entendendo 



26 
 

que a gestão é um processo que deve acompanhar a evolução dos tempos,  embora ainda se tenha 

nos dias atuais a gerência de instituições de saúde  e  acadêmica  baseada  em modelos tradicionais. 

A trajetória metodológica explicitada, no  capítulo  quinto,   enfoca-se   o   caminho seguido, 

apontando recorte  temporal, cenário, documentos e  depoimentos  utilizados,  assim como as 

considerações éticas e o processo de análise de dados. 

No capítulo seis iniciou-se a discussão dos resultados enfocando a caracterização dos dados 

documentais, dos sujeitos do estudo e uma contextualização da estrutura hierárquica da Universidade 

e da Escola de Enfermagem no período do estudo. 

No capítulo sete, oito e nove são apresentados  as três  categorias relacionadas às 

realizações e desafios da direção no período de 1987-1991; o habitus gerencial e o fazer 

administrativo desta direção e as tendências gerenciais que emergiram nesse período. 

Por fim, apresenta-se as considerações que finalizam este estudo tecendo considerações 

referentes a tese defendida neste estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Nesse capítulo abordam-se as concepções basilares da Sociologia de Pierre Bourdieu e elabora 

sua articulação com a configuração da  gestão  institucional  no  espaço  social da  Escola de 

Enfermagem. Pensar o objeto de estudo desta pesquisa, instrumentalizado  no  referencial teórico de 

Bourdieu justifica-se tendo em  vista  que  na  vida  universitária  busca-se  o conhecimento através de 

novos saberes, mas também  é  local  de  assimilação,  de  troca  de crenças e valores e, de atitudes e 

ações por vezes contraditórias. 

 

2.1 A Sociologia de Pierre Bourdieu e sua articulação com o objeto de estudo 

 

Pierre Bourdieu foi um sociólogo francês, filósofode formação e sua obra constitui atualmente 

uma das grandes referências  da  antropologia  e  das  ciências  sociais.  Entre  as décadas de 60 a 80, 

desenvolveu  forte  contribuição  para  a  formação  do  pensamento sociológico do século XX (PINTO, 

2000). 

Influenciou sensivelmente a maneira de fazer sociologia contemporânea e traz instrumentos que 

consegue reunificar tradições  intelectuais  até  então  distintas,  tais  como  a tradição da epistemologia 

histórica da ciência francesa e a tradição da sociologia marxista e werberiana das relações de força entre 

grupos com interesses contraditórios. (ibid.) 

Seu principal ensinamento é a “primazia do trabalho de pesquisa sobre a postura teórica tal 

como geralmente concebida e celebrada” (ibid., p. 9). Trata  da  pesquisa  como momento de 

generalização teórica  que  transita  entre  a  dialética  da  teoria e  da  experiência. Dessa forma, a teoria 

não existe separadamente, mas encerra um conjunto de proposições solidárias, confrontadas no 

exercício da prática de pesquisa. 

Convencido de que a teoria deve  colocar-se  à  prova  na  prática  da  pesquisa,  iniciou em 

1950 seu primeiro trabalho sobre a casa dos povos cabilas, sociedade  tribal que vivia numa região 

montanhosa no norte  da  Argélia,  que  deu origem  ao  seu  primeiro  livro  publicado em 1958:  

Sociologia  da  Argélia.  A  partir desse  estudo,  fez  suas  primeiras  reflexões conceituais sobre a 

relação  sociedade  e espaço. Ao  analisar  o interior  da casa cabila  observa  sua organização espacial 

de oposições simbólicas, a repartição de tarefas e sua relação com a sociedade. Trabalha a relação entre 

espaço físico e espaço social, analisando o efeito social do
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espaço e discutindo como o  sistema  colonial  interferiu  nas  estruturas  e  desculturação  desse povo 

(BOURDIEU, 2009). 

Ao longo da sua vida, desenvolveu estudos dos fenômenos de cunho social, cultural e histórico, 

empregado em  várias  áreas  do  conhecimento.  Explorou  diferentes  objetos  e problemas desde a 

sociedade tribal de cabila até a  gênese  do  Estado,  que  cria  e  impõe  os meios de divisão, passando 

por tanto outros campos do conhecimento, discutindo temas como educação, cultura, arte, mídia, 

linguística e política. 

Em 1982, em aula inaugural ministrada no Collège de France, Bourdieu propõe uma 

"Sociologiada Sociologia". Essa proposição se fundava no seu olhar crítico sobre o saber acadêmico, 

sobre o papel da  sociologia  diante  da  sociedade  e de si mesma,  sobre a formação do sociólogo 

enquanto censor e detentor de um discurso de verdade  sobre  o  mundo  Social. Nessa discussão, 

trata também do papel da prática sociológica e a sua própria teoria do mundo social. Essa 

compreensão vem  de  encontro  a  aulas  anteriormente  ministrada  por  Barthes  (A aula) e Foucault 

(A Ordem do Discurso). Assim, a sociologia não poderia esquecer que “seu pertencimento  ao  mundo  

social  se  apresenta  como  um  problema  de  conhecimento,  jamais total, indissociável das práticas e  

das  tarefas  práticas  decorrentes   desse  pertencimento” (PINTO, 2000, p. 15). 

Com  a  nomenclatura  de  construtivismo  estruturalista  ou  de   estruturalismo construtivista, 

Bourdieu admite  que  exista  no  mundo  social  estruturas  objetivas  que  podem dirigir ou coagir as 

ações e as representações dos agentes, mas estes podem transformar ou conservar tais estruturas, ou 

ao menos desejar mudanças  ou não.  O  fato  é que  essas estruturas são construídas socialmente e os 

agentes incorporam a estrutura social e, ao mesmo tempo, as produzem, legitimam e  reproduzem. 

Neste  sentido, ele  se  propõe  a  superar  tanto  o objetivismo estruturalista quanto o subjetivismo 

interacionista, rejeitando a dicotomia subjetivismo/objetivismo  já  que  as  relações  sociais  acontecem  

numa  relação  dialética.   Para ele, o momento objetivo e subjetivo das relações sociais está numa 

relação dialética (ibid.). 

A sociologia de Pierre Bourdieu valoriza uma diversidade de  causas  sejam  elas  de caráter 

social, cultural e  político  que  estão  diretamente  implicadas  com o  objeto  deste  estudo: os  

aspectos  gerenciais  desenvolvidos  na  primeira  gestão  escolhida  pela  comunidade universitária para 

administrar a Escola de Enfermagem para o quadriênio 1987-1991. 

A configuração da gestão vai se processar  a  luz dos modelos  de gestão,  da história  e das  

mudanças  político-econômicas  que  ocorreram  no  país.  Portanto,  os  modelos  gerenciais não são 

aleatórios, não nascem por acaso e nem são desprovidos de teor científico. Ao longo
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do tempo, cada um deles tomou como base um referencial teórico do campo  da Administração para 

atender a premissas e interesses das organizações,  dentro  de  um contexto de uma  época. São 

paradigmas que emergem para dar  conta  das  demandas  internas  e  externas  das organizações e, em 

geral, a partir de crises seus agentes buscam mudanças. Da necessidade de novos rumos, emergem 

novos modelos que substituem o  anterior ou  se  complementam  e, embora pareçam ambíguos, se 

entrelaçam ou se justapõe na proposição de dar outro ritmo à dinâmica institucional. 

As empresas ou organizações são estruturas vivas inseridas no mundo social, numa sociedade 

adversa e contraditória onde os interesses dos agentes  estão  intimamente  ligados  ao lugar que ocupam 

na organização. Bourdieu admite a existência dessas estruturas objetivas no mundo social que podem 

dirigir ou coagir as  ações  e  as  representações  dos  indivíduos.  Mas, por outro lado, há uma 

dialeticidade de movimento desses agentes que podem conservar ou transformar tais estruturas 

(PINTO, 2000). Mas o fato é que essas estruturas são construídas socialmente da mesma forma que o 

habitus,  entendido  por  Bourdieu  como  os  esquemas  de ação e pensamento. Como os agentes 

dominantes ou dominados pensam, agem e o transformam. 

Outra aproximação de Bourdieu  com  este estudo está na sua defesa pela historialização dos 

objetos visto como um meio de luta contra os  efeitos  da  naturalização,  ou seja, ele propõe irmos  

além de olhar  para o  objeto  de forma  simplista  e dogmática  e defende  que devemos nos atentar para 

o caráter primordial da cientificidade, de ir  além  do  que  se apresenta ou aparenta (ibid.). Nesse 

entendimento, buscou-se  fazer  contato  com  os  fatos passado e por meio da arte de pensar, refletir  o 

presente que nos está intimamente  ligado,  mas  pode nos apresentar como invisível. 

Para Bourdieu, o mundo é  construído  por um conjunto  de conceitos basilares que traz  de 

seus diversos estudos, tais como habitus, campo e capital (social, cultural, econômico e simbólico). 

Enfoca também a luta, violência e poder simbólico que  visam  a  inculcação  de ideologias favorecendo 

a manutenção do lugar de poder. Essas concepções articuladas são empregadas em vários campos do 

conhecimento, pois as práticas sociais são estruturadas e apresentam propriedades características da 

posição social de quem as produz. Assim, “[...] a posição ocupada no espaço social, isto é, na estrutura 

de distribuição de  diferentes  tipos  de  capital, que também são armas, comanda as representações 

desse espaço e  as  tomadas  de posição nas lutas para conservá-lo ou transformá- lo” (BOURDIEU, 

2011a, p. 27).  

Na luta constante entre classes que constituem a sociedade  há  a  do  lugar  de  poder. Para 

manutenção do poder, seus detentores defendem suas ideologias  e  visam demonstrar  que seus 

interesses particulares representam os interesses do coletivo, o  que  já  caracteriza  uma violência 

simbólica. Trata-se de um poder oculto e dissimulado que se propõe garantir  a  dominação. Para 

Bourdieu (2011b,  p.  8),  o  poder  simbólico  é “o  poder invisível o qual pode ser exercido com 

cumplicidade daqueles que  não  querem  saber  que  lhe  estão  sujeitos  ou mesmo que o exercem”. 
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Os sistemas simbólicos só podem exercer um poder estruturante  porque  são estruturados. 

Essa estrutura que  Bourdieu  se  refere  diz  respeito  aos  símbolos  que  trazem  no seu bojo a intenção 

de efetivação da integração social que contribui para a formação de um consenso sobre a realidade e 

facilita a reprodução da ordem social (ibid., p. 10). 

Nesse sentido, ele nos instiga a abordar as várias dimensões que  permeiam o  campo social da 

saúde e, mais especificamente nesse estudo, o campo  da  enfermagem  principalmente tendo como tema 

central a  gestão  acadêmica.  A  enfermagem  aqui  está   imbricada  em  si mesma, no contexto da 

saúde e da universidade. Entendemos a prática social da gestão como habitus gerencial, ou seja, 

esquema de pensar e agir dos diretores da  Escola,  construído  no espaço social da enfermagem e da 

universidade. 

Bourdieu abre-nos possibilidades de reflexão. Podemos aprofundar no processo de aquisição do 

capital cultural investido  pelos  docentes  que  contribuíram  para  a  construção  do seu habitus 

gerencial que se torna mais explícito ao ocuparem o cargo de direção inerente a estrutura do campo da 

enfermagem dentro da universidade. Oferece  um norte para compreendermos as relações de poder que 

foram estabelecidos entre os agentes dominantes e dominados e o poder simbólico  que  perpassou as  

relações  exercidas  pelas forças hegemônicas ou não. Essas indagações emergem na medida em que 

Bourdieu  enfatiza  as  relações  de dominação que se estabelecem e a construção de visões de mundo 

que emergem na prática da dinâmica social (BOURDIEU, 2011b). 

Para Bourdieu (2011) os indivíduos incorporam a estrutura  social em que  vivem  quer seja 

legitimando-a ou a reproduzindo. Dessa forma, somos, pensamos e fazemos enquanto produto da vida 

em sociedade e produtores de práticas sociais quer confrontando-as quer confirmando-as. Ele considera 

que o universo social existe sob dois pilares  articulados: objetivamente o “campo” e subjetivamente o 

“habitus”. 

É o campo um espaço objetivamente estruturado de relações entre seus agentes que ocupam 

posições diferentes segundo a distribuição desigual de recursos simbólicos, ou seja
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de capitais múltiplos (BOURDIEU, 2017). São  os campos  os nichos  de confronto  da atividade dos 

indivíduos de onde se legitimam as representações. Nesse sentido, Bourdieu “nunca comparou um 

campo há um jogo de forças cegas [...] existem possibilidades reais de transformação, mas que diferem 

de acordo com a posição ocupada” (PINTO, 2000, p. 10). 

Os campos têm estrutura própria, de certa forma  são  autônomos  em  relação  aos  demais  

campos,  pois  se  diferenciam  pelo  tipo  de  capital:  econômico,   cultural,   social. Bourdieu (2011, p. 

29) utiliza a terminologia campo de poder para designar “as relações  de forças entre posições sociais 

que garantem aos seus ocupantes um quantum suficiente  de força social ou de capital de modo a que 

estes tenham a possibilidade de  entrar  nas  lutas  pelo monopólio do poder”. Portanto, no campo  se  

estabelecem os  conflitos,  as  lutas  pela  obtenção do poder simbólico que produz e confirma 

significados, onde os valores  se  consagram  e  se tornam aceitáveis pelo senso comum. Nele  se  

formam  o  habitus  e  o  código  de  aceitação social. 

O conceito  de  habitus discorre  sobre a capacidade  dos sentimentos,  dos pensamentos  e das 

ações dos indivíduos de incorporar determinada estrutura social, enquanto que o capital representa o 

acúmulo de forças que o indivíduo pode alcançar no campo. Bourdieu e Passeron (2011) referem-se ao 

habitus como esquemas simbólicos internalizados de forma subjetiva em função do viver social. São 

formas de geração e organização da atividade prática dos agentes individuais, que tomam a forma de 

disposições  mentais  e  corporais,  modos  socialmente adquiridos de agir, pensar, sentir, perceber, 

interpretar, classificar e avaliar. Habitus fala, portanto, sobre os esquemas, a capacidade dos 

sentimentos, dos pensamentos e das ações dos agentes de incorporar determinada estrutura social. 

Dessa forma, o que pensamos influencia diretamente as nossas vontades, sonhos, perspectivas, 

expectativas e geram ações e reações.  Agir,  tomar  decisão  é  um grande  desafio que experimentamos 

no cotidiano da vida e assim também ocorre  com  os  agentes  quando  ocupam cargos,  que  por  si só 

já  empreendem o poder simbólico  que  exercem sobre os demais  e muitas vezes enfrentam embates 

que provocam reações. Na maioria das vezes,  se  pensa  e planeja como se deve agir, mas nem sempre 

se tem tempo de refletir a reação. 

Partindo do princípio de que as instituições ou organizações estabelecem padrões de 

comportamento e atitudes entre os agentes sociais que  nela  se  inserem,  sustentado  por relações de 

poder, nada acontece por si só, sem que haja resistências e crises. 

De certo, no que diz respeito às questões mais gerais da sociedade, quanto a setores 

específicos, como no campo da enfermagem, as práticas não se organizam e se movem apenas 

por uma força evolutiva ao longo do tempo. Há sim uma dialética de efetivações  desses  movimentos, 

que se atualizam permanentemente, muito além da  casualidade,  ou  mesmo  de qualquer determinismo 

mecânico. São relações sociais e  históricas  que  não  fazem  de  seus  agentes inocentes ou culpados, 

mas certamente os colocam diante de suas possibilidades de refazê-las constantemente (SOARES, 

1999). 

O mundo social universitário é permeado de novos saberes, mas também é local de 
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contradições, pois  o  sistema  de  ensino  institucionalizado  participa  na  reprodução  das condições 

econômicas e políticas, muitas vezes incoerente, por interferências das classes dominantes. 

Bourdieu e Passeron (2011, p. 64) consideram que a universidade tem a função de inculcação e 

reprodução da cultura dominante, a qual “contribui à reprodução das relações entre os grupos ou 

as classes sociais”. Na construção da teoria do sistema de ensino, os autores retomam o antigo 

conceito de habitus e enfocam que as experiências  vividas  nas relações com os familiares, 

denominado habitus primário, são determinadas pelas condições materiais de sua classe e orientam 

experiências futuras. No entanto, ao se vivenciar novas situações, em outros espaços sociais, esses 

atores podem modificar suas práticas e criar novas condutas que conduzam a formação de novo 

habitus,  que  permite  às pessoas a  formação  de um sistema de orientação na sociedade.  Para isso, é 

necessário um longo processo de aprendizagem, em diversos tipos de campos sociais. 

O poder simbólico é um poder de construção da realidade onde “a verdade aí produzida [no 

campo] seja percebida e aceita como verdade natural...”. Assim, os agentes do poder tem “o equivalente 

daquilo que  é  obtido  pela  força  física  ou econômica,  constituindo-se em um poder de violência 

simbólica” (BOURDIEU, 2011, p.9), [...] “um direito de imposição legítima [que] reforça o poder 

arbitrário que a estabelece e que ela dissimula” (BOURDIEU; PASSERON, 2011, p. 27). Na luta  

simbólica,  as pessoas tendem a impor  às outras a sua visão  da divisão do mundo social e da sua 

posição nesse mundo  reproduzindo  comportamentos adquiridos anteriormente, em suas experiências 

vividas. 

Os princípios que estruturam as visões de mundo  têm  raízes  “nas  estruturas  objetivas do 

mundo social e porque as relações de força estão sempre  presentes  nas  consciências,  em forma de 

categorias de percepção dessas relações” (BOURDIEU, 2011, p. 142). 

Diante de novas experiências, a tendência é  de  nos  agarrarmos  em práticas cotidianas da vida 

que deixaram aquisições vantajosas. Fazemos analogias e nos lembramos de situações precedentes. Se 

adotarmos como referência ou modelo determinadas pessoas ou grupo utilizamos os mesmos valores e 

normas, estamos reproduzindo as mesmas atitudes e comportamentos comportamentos e tendemos a 

alimentar a força conservadora. 

A transmissão de usos e costumes é indispensável à vida social e ao mundo do trabalho, 

mas quando se torna um fazer puramente imitativo, podem podar,  tolher  ações inovadoras. Dessa  

forma, entende-se  que valores são imprescindíveis à vida social, mas devem ser repensados e até 

superados quando vistos em sua totalidade concreta, quando visualizados a luz da evolução do 

conhecimento e de um  fazer  diferenciado,  capaz de  romper juízos cristalizados que se caracterizam 

como preconceitos. 

Agnes Heller (1992, p. 54) nos alerta que a maioria dos preconceitos é produto  das classes 

dominantes, “mesmo quando essas pretendem contar com uma imagem do mundo relativamente isenta 

de preconceitos e desenvolver as ações correspondentes”. É  a  forma  de manter a estrutura social 

coesa e de mobilizar pessoas, classes e  camadas  de  diferentes  posições, mesmo que antagônicas em 
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função de interesses imediatos. 

Há de se pensar também em atitudes conservadoras, comodistas ou conformistas, mas 

apesar da alienação ser inerente à  vida  cotidiana,  a  configuração  de  novas  atitudes  é sempre 

possível, já que o habitual envolve uma margem de liberdade, “de movimento e de possibilidade de 

explicitação” na qual a própria ordenação  da  cotidianidade  pode  ser transformada numa ação política 

(HELLER, 2016, p. 37). 

O entendimento de campo, habitus e poder simbólico vêm ao encontro da tese que se defende 

e ao objeto deste estudo, pois  os  modelos  de  gestão  estão  em constante  evolução  e são 

consequência da  interação complexa  que  envolve  reflexões  acadêmicas  ou  populares, novas 

práticas eficazes implementadas e de forças sociais  e  políticas  de cada época. Por outro lado, a 

extinção de um modelo não significa  a  extinção  dos  anteriores.  Dessa  forma,  Quinn (2003, p. 3) 

afirma que “muitas pessoas ativeram-se as crenças e premissas que haviam desenvolvido sob o modelo 

antigo e continuaram a empregá-lo para tomar suas decisões”.Nesse contexto, destaca-se a 

importância de trazer à tona as influências teóricas do Campo da Administração na 

organizaçãodos modelos gerenciais incorporados pela Enfermagem. 
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3 MODELOS DE GESTÃO: FUNDAMENTOS TEÓRICOS E APLICAÇÕES 

 

 
 

Este capítulo traz as  possíveis  formas  de  organizar  ou  reestruturar  as  organizações, 

seja num modelo mais simples ou caminhando para outros que comportem uma visão mais 

integradora, sistêmica e, portanto, bem mais complexa. Versa, portanto sobre a evolução dos 

modelos organizacionais/gerencias que devem orientar os gestores na escolha das melhores 

alternativas para  cumprimento  de  suas  funções  e  eficácia  institucional,  assim  como  contempla 

os modelos enquanto ferramenta de gestão estratégica, tática e operacional. 

Os modelos gerenciais têm suas  raízes  nas  teorias  do  campo  da  Administração, 

resultado histórico e integrado de diversas referências utilizadas, das mais tradicionais as mais 

modernas, dependendo  das concepções que perpassam as organizações, seus  dirigentes  e  o 

corpo social que as compõem. A priori, a organização ingressa numa abordagem prescritiva e 

normativa, no processo administrativo de planejar, organizar, dirigir e controlar. 

Mais a frente, empreende-se a compreender as pessoas como parceiras e protagonistas 

deste processo. Prossegue no caminho de trazer para si as concepções da sociologia e  da 

psicologia organizacional, da teoria de sistemas  e,  vislumbrando  no  horizonte  o  mundo 

globalizado e a era da informação, se posta a compreender  e propor caminhos  que  deem conta 

dos desafios e da complexidade, das rápidas transformações e incertezas desse mundo 

cambiante e imprevisível. 

Um paradigma é um padrão, um princípio,  teoria  ou  modelo.  São  referências 

construídas a partir de  fatores  culturais,  políticos,  econômicos  e  sociais,  expressando,  portanto 

as crenças e valores advindos do campo social ou científico. Tomas Kuhn, em  seu  livro  ‘A 

Estrutura das Revoluções Científicas’,  popularizou  essa  terminologia  enfatizando  que  um 

paradigma gera modelos que, por período mais ou menos longo e de modo  mais  ou menos  

explícito, orientam  o  desenvolvimento  de  pesquisas  que  buscam  solução  para  os  problemas 

por elas suscitados (KUHN, 2017). 

Assim, se discorre sobre diferentes modelos utilizados no ambiente organizacional, 

abordando as formas  e  estratégias  que  os  gerentes  das  organizações  vêm  utilizando  no 

exercício da gestão. 

A partir do inicio do  século  XX,  as  organizações  imprimiram  modelos  que  atenderam 

as demandas da época, mas expressam  características estáticas e conservadoras  sem  a 

flexibilidade e dinamismo que o mundo  em  constante  mudança  viria  a  exigir.  A  era  da 

informação e globalização trouxe consigo um ambiente complexo, instável e imprevisível 
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necessitando rever caminhos que se chamou de reengenharia, reestruturação ou fusões das 

organizações. Dessa forma, as organizações orgânicas  iriam  superar  os  conceitos  das 

organizações mecanicistas para atender as demandas  do  ambiente  mutável  que  as  empresas  

estão expostas. As mudanças do mundo dos negócios vão atingir as empresas de oferta  de 

produtos e serviços  envolvendo  não  só  o  avanço  tecnológico,  mas  a  estrutura  organizacional, 

os métodos e processo de trabalho e, sobretudo o comportamento das pessoas 

(CHIAVENATO, 2014a). 

Adequar-se as necessidades que se apresentavam e todo o  complexo  que  as envolve  

não se caracteriza como um processo fácil. Deve-se  então  entender que a complexidade  não  é 

uma poção mágica, um remédio para todos  os  males,  mas  é  um desafio  que  sempre devemos 

nos propor a vencer. Conforme aponta Morin (2012, p.10), “a solução dos problemas e sua 

submissão às finalidades deveriam levar, necessariamente, à reforma do pensamento e das 

instituições”. 

Os princípios da gestão de uma organização baseiam-se  em modelos  que  foram 

evoluindo através dos tempos e se  adequando  as  suas  necessidades  internas  e  externas 

apontadas pelo mercado. Um dos desafios prementes a ser enfrentado refere-se ao 

comportamento e atitudes dos gestores. Estes teriam que  rever  sua  forma  de  gerenciar  e 

buscar o envolvimento,  a  participação  e  o  empoderamento  das  pessoas  assim  como  estimular 

a criatividade individual e grupal (CHIAVENATO, 2014b). Era necessário desenvolver a 

competência e habilidade de gerar ideias novas e criativas  e  aplicá-las  –  o  princípio  da 

criatividade e inovação estaria sendo colocado em prática e a  administração  construída  em 

parceria. 

 
3.1 A concepção teórica dos modelos gerenciais 

 
 

Os modelos recebem  nomenclaturas  diferentes  e  estão  cronologicamente  

apresentados para que se possa compreender em que contexto organizacional ele emerge e se 

apresenta com maior ênfase. Mas, conforme aponta Quinn et  al  (2003)  e  Spers  (2009),  eles 

não são estanques. Não há precisão de inicio e fim de um modelo, eles vão evoluindo e se 

complementam e se subsidiam nas práticas  gerenciais  que  eles  estimulam  intuídas  pela 

necessidade de mudança e adequação. 

Com base na história dos Estados Unidos, Quinn et al (2003, p. 3-10) fazem uma 

retrospectiva evolutiva dos modelos gerenciais, a partir do início do século XX, trazendo 
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quatro  modelos.  Eles  emergem  numa  fase  de  crescimento  e  progresso  na  agricultura  e 

indústria, de invenção e inovação, com uma  economia  caracterizada  pela  riqueza  de  recursos, 

mão de obra barata, de baixo  nível  educacional,  onde   muitos  dos  trabalhadores  eram  

imigrantes ou egressos do meio agrícola, sem apoio sindical e governamental. 

Os dois primeiros modelos gerenciais: das metas racionais e dos processos internos, 

surgem com a  ascensão  de  grandes  líderes.  Frederick  Taylor,  considerado  pai  da 

administração científica, defendia a meta de racionalização  do  trabalho  de  forma  a  torná-lo  o 

mais eficiente possível. Henry Ford,  em 1914,  aplicou  os  princípios  de  Taylor  e  empenhou-se 

na redução do tempo da linha de montagem obtendo grande êxito e lucro (ibid. p. 4) 

No modelo  das  metas  racionais,  a  eficácia  organizacional  pautava-se   na 

produtividade e na maximização do lucro. O clima organizacional é econômico-racional e ao 

gerente cabia a função de ser decisivo e pragmático, áspero, capataz do trabalhador (ibid.). 

O Modelo dos processos internos é complementar ao anterior, conhecido como 

“burocracia profissional”. Seus conceitos foram  codificados quando  da  tradução  dos  escritos 

de Max Weber e Henri Fayol. A eficácia organizacional tem como critérios a estabilidade e a 

continuidade, pois  a  rotinização  do  trabalho  promove  estabilidade  ao  trabalhador.  Dá  ênfase 

aos processos e em definições de  responsabilidade, mensuração, documentação  e  registros. 

Clima hierárquico de controle rígido,  dominado  por  regras  que  norteiam  as  decisões.   Ao 

gerente cabia ser um monitor tecnicamente competente e confiável (ibid.). 

A partir de 1926 até 1950, com a quebra do mercado de ações em 1929, a economia 

veio a ruir, mas, posteriormente, após a Segunda Guerra Mundial, novas perspectivas viriam a 

iluminar as  gerações posteriores. Os avanços tecnológicos continuam a prosperar, 

principalmente na agricultura, transporte e com bastante  ênfase  nos  bens  de  consumo, 

ocasionando mudanças no meio social que passa a adquirir bens que poupariam  seu  tempo, 

pensam em sua sobrevivência e  em formas  de  recreação.  Há  o fortalecimento  da força  sindical  

e os trabalhadores já rejeitam a dureza que foi imposta aos seus pais, no que se refere a 

trabalho extra e já se negam a obedecer sem questionamento à autoridade imposta (ibid. p. 5). 

Nesta perspectiva, os modelos anteriores já não davam conta de responder  aos 

anseios dos  trabalhadores  e  a  expectativa de  eficácia  organizacional.  Fazia  necessário  ter 

maior foco nas relações informais que emergiam nas organizações e na forma dos gerentes 

relacionarem-se com os operários. Nesse sentido, surgem escritos de Dale Carnegie, Chester 

Bernad e de experimentos dos pesquisadores Elton Mayo e Fritz Roethlisberger que revelam 

aimportância da atenção dada aos trabalhadores como elemento essencial de satisfação e 

desempenho dos grupos humanos (ibid. p. 5-6). 
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Dentro dessa nova concepção, emerge o Modelo das relações humanas a partir da 

premissa de que o envolvimento resulta em compromisso. Para se ter coesão era preciso 

participação, resolução de conflitos e construção de consenso. A organização centra-se  em  

trabalho em equipe e o processo decisório está  diretamente atrelado  ao  envolvimento.  O 

gerente deve ter empatia  e  assume  a  função  de  mentor,  facilitador  centrado  em  processos. 

Mas, esse modelo ainda não havia se cristalizado até 1949 e caminhava ao encontro dos 

pressupostos dos modelos que o antecedeu, Tal fato  dificultava  o  exercício  de  sua prática real  

mas novas  pesquisas  caminhavam  para  experiências  gerenciais  em  organizações  de  grande 

porte (ibid. p. 6). 

No período de 1951 a 1975, nos Estados  Unidos,  predominava  o mundo  capitalista,  

mas sua preponderância foi seriamente ameaçada, pois a economia veio sofrendo choques e 

encontrava-se em perigo. Por outro lado, o Japão avançava rapidamente  em  setores  da 

economia, redutos sagrados  de  empresas  americanas,  e  se  processa  o  afastamento  da 

economia de produto para uma economia de serviços (ibid.). 

Em face do progresso tecnológico,  as  transformações  nos  valores sociais, entre os  

anos 50 e 70, também se modificam. A força de trabalho dá um salto na educação e as 

preocupações dos trabalhadores passam a ir além da obtenção de dinheiro e recreação, já se 

mobilizando em busca da realização  pessoal.  Paralelamente,   ocorre  a  inserção  das  mulheres 

no mercado de trabalho e os sindicatos engajam-se na defesa de aspectos sociais e políticos. O 

patrão não é mais o detentor do conhecimento e não mais se concebe que os subordinados 

sejam meros operadores sem que possam compartilhar seu saber (ibid. p. 8). 

Os modelos de metas racionais e de processos internos estavam consolidados 

focando a administração racional  e  o  Modelo  das  relações  humanas  já  estava  mais  popular 

com entendimento da complexidade que envolve a motivação e a liderança (ibid.). 

Em meados dos anos 60, em função  da  necessidade  de  administrar  um mundo  amplo 

de conhecimento  e  de  rápida  transformação, acadêmicos  como  Katz,  Kahn,  Mihtzberg  e 

outros se empenham em estudos para desenvolver uma forma mais dinâmica de gerenciar que 

respondesse aos ambientes imprevisíveis, ambíguo e competitivo. O Modelo de sistemas 

abertos vem atender  essa  tendência  de  desenvolvimento,  em  concordância  com  os  princípios 

da teoria de contingência que  aborda  princípios  relacionados à  forma  de  estrutura 

organizacional, o ambiente externo e interno (ibid. p. 9). 
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No Modelo de sistemas abertos, para se  atingir  a eficácia  a organização  precisava ter 

uma atmosfera inovadora, ser flexível e a  adaptar-se  as  contingências,  correr  riscos  e  contar 

com recursos externos. O  símbolo  que  o representa  é a ameba,  por ser um organismo  que  tem  

a capacidade de adaptação rápida e ágil ao meio. Os gerentes, bombardeados de estímulos 

constantes, deveriam tomar decisões rápidas, dar resolução criativa aos problemas e ser um 

negociador de astúcia política. O trabalhador, diante das exigências desse modelo, frente à 

possibilidade de perda de eficiência, tenderia a apresentar estresse e esgotamento (ibid.). 

De 1976 até os dias de hoje, ficou claro que nenhum dos quatros modelos conseguia 

responder à necessidade de atingir a eficácia organizacional diante de tanto dinamismo, 

complexidade e de um mundo tão volátil.  Nesse sentido,  Quinn  et  al (2003, p. 10) abordam o 

que chamam de  “A  emergência  de  premissas  inclusivas”, que tem enfoque na preocupação 

dos grandes executivos em sobreviver ao novo mundo.  Tal  fato  se concretiza ao fim do século 

XX,  em  função  da  nova  economia  globalizada  e  imprevisível,  fenômeno  oriundo  da  inclusão 

da internet e do comércio eletrônico. 

Diante dessa complexidade e instabilidade, não há lugar para soluções simples e nem 

mesmo a abordagem dos sistemas abertos atendia ou bastava  para  sobrevivência  das 

organizações. Em 1980,  a  inovação, qualidade e  a  produtividade entram  em  colapso  no 

mundo americano enquanto os produtos  japoneses  avançam  de  forma  vigorosa.  Empresas 

sólidas entram em ruínas de um dia  para  outro.  O  conhecimento  toma  lugar  comum  e  o  

trabalho braçal torna-se raro, ao mesmo tempo em que o esgotamento e estresse passam a ser 

recorrentes em função da redução da força de trabalho e  necessidade  de  empenho  cada  vez 

maior no aprimoramento da qualidade. (ibid.) 

Alguns trabalhos discutem sobre como manter a competitividade num ambiente 

profundamente dinâmico: Carnegie abordava sobre  como  gerenciar  num  mundo  em  que  nada 

tem estabilidade e Peters e Waterman publicam o livro - Em busca  da  excelência,  onde  os 

autores fazem um levantamento das poucas empresas que conseguiam  responder  a  economia 

volátil que se  apresentava.  Mais  tarde,  foi  realizado  um  levantamento  das  maiores 

preocupações dos  executivos  (“Survey  of  Pressing  Problems”,  2000)  que  indicou  os 

problemas mais prementes para se atingir a eficácia das organizações. Tais preocupações 

reportavam-se aos seguintes aspectos, 

como atrair, manter e desenvolver bons funcionários; como pensar e planejar 

estrategicamente; como manter uma atmosfera de alto desempenho; como aumentar 

a satisfação dos clientes; como administrar o tempo e o estresse; c omo permanecer à 

frente da concorrência; como alinhar visão, estratégia e comportamento; como 

manter o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal; como aprimorar os processos 

internos; como estimular a inovação. (ibid., p. 11) 
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Até aqui se abordou os quatro modelos gerenciais apontados por Quinn et al (2003), 

numa perspectiva histórica, divididos cronologicamente em quatro períodos  do século XX, 

ressaltando que na década de 1980 já não haveria um único  modelo  que pudesse dar conta de  

tanta complexidade ou “[...] fosse suficiente para orientar os  gerentes”  sendo  preciso  “[...] 

enxergar todos os quatros  modelos  como  elementos  de  uma  matriz  mais  vasta”,  de  forma  

ampla e integrados (ibid. p. 12). Assim, se, nessa realidade cambiante, em algum momento a 

estabilidade era importante, em outro, a mudança  era  a  essência  para sobrevivência  ou se faria 

uso de ambas de forma simultânea. 

Assen, Berg  e Pietersma (2010 p. 172-173) apresentam o sistema de ‘Valores 

concorrentes de eficácia organizacional’ como modelo  tático  desenvolvido  por  Quinn  e 

Rohrbaugh (1983), que se propõe investigar a  eficácia  organizacional.  No  entanto,  essa 

ferramenta é também utilizada para: “elaborar programas de desenvolvimento de supervisão e 

gestão; entender as  diversas  funções  e  processos  organizacionais;  analisar  lacunas  e, 

diagnosticar a cultura  da  organização.  Através  de  estudos,  Quinn  e  Rohrbaugh  reconhecem  

que nas organizações há problemas básicos para se atingir a  eficácia  organizacional.  Eles 

descrevem a organização e seus problemas em três dimensões, apresentadas no quadro 1. 

 
Quadro 1 - Dilemas organizacionais 

 

Dimensões dos dilemas 
organizacionais 

Análise da te ndência que prevalece 

Foco organizacional interno 

Versus 

Foco organizacional externo 

Organização planejada para alcance de metas 

versus 

Organização enquanto entidade sociotécnica 

Flexibilidade 

versus 

Estabilidade da organização 

Iniciativa individual e adaptabilidade versus ordem e controle 

Inovação e mudança versus autoridade, estrutura e coordenação 

Orientação por processo 

versus 

Orientação por objetivos 

Meios, métodos, procedimentos e regras que são empregados 

para se atingir o almejado 

Fonte: Adaptado de Assen; Berg; Pietersma (2010. p. 172-173). 

 

Para se realizar um estudo da eficácia organizacional, os gestores precisam focar  na 

análise dos dilemas que a  organização  enfrenta.  A  integração  dessas  dimensões  converge  para 

os quatro modelos organizacionais de Quinn (2003) que já apresentados: modelo de processo 

interno, modelo de sistemas abertos, modelo de  meta  racional e modelo das relações humanas. 

Eles representam os valores ocultos de uma organização e, embora conceitualmente pareçam 

contraditórios, estão inter-relacionados em “quatro subdomínios de uma estrutura  maior:  a 

eficácia organizacional e gerencial” (ibid, p. 174). 
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Gestão da 

informação 

Comunicação 

Controle da 

estabilidade 
Planejamento 

Estabelecimento 

de meta 

Eficiência 

na produção 

Flexibilidade 

Prontidão 

Crescimento 

Aquisição 

de recursos 

Coesão 

Moral Desenvolvimento 

de recursos 

humanos 

 

Nessa compreensão, uma organização deve ser coesa e produtiva e, da mesma forma, 

estável e flexível. 

 

Novo modelo de relações humanas flexibilidade Modelo de sistemas abertos 

 
 
 

 
I E 
N X 

T T 

E E 

R qualidade de resultado 
R

 

N N 

O O 

 
 
 

 

Modelo de processos internos controle Modelo de meta racional 
 

Fig. 1 - Valores Concorrentes 

Fonte: Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 173) 

 

 
Spers (2009) é outra autora  que  descreve  o  que  denomina  de  modelos  

organizacionais, entendido como a forma de organização que, em  determinado  momento,  teve 

maior predomínio para responder as  necessidades  do  mercado,  também  ressaltando  que  eles 

não são estanques, ou seja, não acaba um para se iniciar outro. Eles  se  complementam  e 

subsidiam as práticas por eles estimuladas. 

Quando Spers (2009, p. 11-16) refere-se ao impacto das forças sociais, políticas e 

econômicas, nos faz compreender o caminho dos processos e dos negócios, que embasam a 

evolução dos modelos. Destaca que essas  forças  devem ser reconhecidas  por todos na  medida 

em determinam ações, metas e objetivos da organização. Numa perspectiva histórica  de 

organização do trabalho e, no passado que ainda está presente nas  organizações  brasileiras,  a 

autora traz quatro modelos a  partir  de  1903  até  final da década de 1990: clássico-burocrático, 

de administração estratégica, de administração empreendedora e de administração holística, 

apresentados no quadro 2. 
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Quadro 2 - Modelos Organizacionais segundo Spers (2009) 
 
 

MODELOS ORGANIZACIONAIS / CARACTERÍS TICAS / PERÍODO 

1903 – 1950 1970 – 1980 1980 -1988 1986 – 1993 

Modelo clássico- 

burocrático 

Modelo de administração 

estratégica 

Modelo de 

administração 
empreendedora 

Modelo de administração 

holística 

Empresa organizada em 
departamentalização, por 
funções (administrativas e 
técnicas). 

Base: funções 

administrativas. 

Gestão verticalizada, 
autoridade bem definida e 
poder centralizado. 

Princípios: racionalidade, 

hierarquia e especialização 

Gerente é o supervisor da 

eficiência  dos 
trabalhadores 
M uitos níveis hierárquicos 

dificultando a 

comunicação, tomada de 

decisão e resolução de 

problemas. Linha de 

comando e formalismo na 

comunicação 

Uso de manuais, rotinas e 
procedimentos 

Empresas organizadas em 
unidades estratégicas de 

negócios, 
A empresa passa a se 
estruturar pelo tipo de produto 

ou serviço e para cada uma 

dessas unidades de negócios 

há um plano estratégico 

específico. 

No entanto, poderia se 

encontrar uma estrutura 

tradicional, verticalizada, 

centralizada, mas agora 

pautada por uma estratégia 

definida para aquele  negócio, 

o que não exclui a presença do 

modelo clássico. 
Foco da empresa: mercado e 
cliente/consumidores. 

Gerentes: o novo foco faz 

com que os gerentes tenham a 

necessidade de  conhecer 

alguns cenários e  alguns 

planos estratégicos buscando 

maior flexibilidade nas ações 

para atender o mercado e seus 

consumidores. 

Ênfase em colocar o novo 
em ação. 

Ambiente organizacional 
de interação e integração 
entre os colaboradores 

que precisam ser 
treinados para olhar sua 
tarefa como um pequeno 
negócio que faz parte do 
todo. 

Acaba a linha  de 

comando e há autonomia 

gerencial e operacional. 

Formação de times de 

empreendedores 

Colaboradores  com 

habilidades técnicas de 

responsabilidade  de 

tomar decisões. 

Gerente com capacidade 

de liderança da equipe 

para o cumprimento de 

metas e de explorar novas 

oportunidades e  garantir 

a sobrevivência 

considerando tanto o 

mercado interno quanto 
externo. 

Necessidade criatividade, 
inovação e flexibilidade 

Ambiente de liberdade com 

visão cada vez mais 

abrangente e ampliada dos 

processos organizacionais. 

Colaboradores incentivados a 

ampliar a capacidade técnica 

e tecnológica aliada  a 

capacidade de trabalho em 

equipe,  relacionada  a 

capacidade de lidar e  aceitar 

as diferenças entre as pessoas. 

Os grupos são autodirigidos 

por lideranças naturais de 

competência 

autorreconhecida, busca de 

clima de  igualdade, de 

manifestações de opiniões, de 

valorizar no outro aquilo que 

podem aprender e  definição 

de competências essenciais. 

Fonte: adaptado de Spers (2009). 

 

 
A partir do século XXI, Spers (2009, p. 16) acrescenta o Modelo  de  Corporação 

Virtual como uma nova perspectiva que busca constante flexibilidade,  rapidez  e  redução  de  

custos, aplicado às empresas que realizam a conexão entre parceiros alocados  em  diferentes 

lugares. São as organizações transacionais  ou corporações  virtuais  que  tomam  forma  de  redes 

de parcerias e muitas delas podem  ser  instantâneas.  As  equipes  estão  distantes  fisicamente  e 

sua comunicação  se  realiza  através  de  uma  interconectividade  e  com  personalização  de 

serviços criando-se com isso  working  computing  groups  (grupos  de trabalho  de computação) 

e equipes altamente voláteis, que  se  reúnem  para  realizar  uma  determinada  tarefa  ou projeto  e 

se desintegram quando terminam. Nessa perspectiva a ênfase está na gestão da informação. 

No quadro 2, encontram-se  os modelos  organizacionais  de  Spers (2009),  enfatizando 

as características peculiares a cada um deles  e o período  em que  se fizeram mais  potentes  para  

se atingir os interesses corporativos. A seguir, no quadro  3, tem-se a compilação das 



42 
 

 

diferentes formas de gerenciar uma organização segundo de Spers (2009) e Quinn (2003), 

destacando a ênfase de cada um desses modelos. 

 
Quadro 3 - Modelos Gerenciais/Organizacionais segundo Quinn et al (2003) e Spers (2009) 

 
Período Classificação dos 

Modelos 

(SPERS, 2009) 

Período Classificação dos Modelos 

(QUINN et al, 2003) 

Teorias da administração 

1903 / 

1950 

Clássico-burocrático 

Ênfase na tarefa 

1900 / 

1925 

Modelo das metas 

racionais 

Administração Científica – 

enfoque nas tarefas 

   Ênfase na produtividade e o 

lucro, trabalho mecanizado 

com critérios de eficiência 

 

   Modelo dos processos 

internos ou “burocracia 

profissional” 

Teorias Clássica, Neoclássica, 

da Burocracia e Estruturalista 

- enfoque na estrutura 

   Complementa o modelo 

anterior e dá ênfase a 

rotinização que promove a 

 

   estabilidade.  

  1926 / 

1950 

Modelo das relações 

humanas 

Ênfase na participação do 

Teorias das Relações 

Humanas, do Comportamento 

Organizacional e do 

   indivíduo, coesão e moral, a 

atmosfera centrada em 

equipes 

Desenvolvimento 

Organizacional - enfoque foi 

nas pessoas 

  1951 / Modelo de sistemas Teoria de sistemas 

1975 abertos 

Ênfase na flexibilidade e da 

capacidade de respostas aos 

Teorias Neoestruturalista e da 

Contingência  tiveram enfoque 

no ambiente interno  e externo 

 problemas, atmosfera 

organizacional inovadora e 

menos burocrática. 

da organização e a tecnologia 

Administração por Objetivos e 

a Administração Estratégica. 

1970 / 

1980 

Modelo de 

administração 

estratégica 

A 

partir 

de 1976 

Premissas inclusivas 

Ênfase está na gestão da 

informação, rede de 

 

 Ênfase na estratégia de 

negócios 
até 

hoje 

parcerias. 

1980 / 
1988 

Modelo de 
administração 

  

 empreendedor a 

Ênfase na inovação e 

empreendimento, 

colocar o novo em ação. 

  

1986 / Modelo de   

1993 administração 

holística 
Ênfase na criatividade, 

  

 flexibilidade e 

competência 
  

Século 

XXI 

Corporação virtual   

Fonte: a própria autora. 
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As abordagens dos modelos de Quinn (et al, 2003) e Spers (2009) tem suas bases nas 

teorias da administração que, por sua vez, tem como objeto as organizações e as práticas nelas 

exercidas em determinado tempo e contexto. Por outro lado, o próprio funcionamento das 

organizações baseia-se em modelos de gestão  que  orientam  como  elas  se  estruturaram  e 

aplicam seus princípios na prática competitiva do  mundo  empresarial.  É  importante  que  os 

gestores tenham  conhecimento  da  evolução  do  campo  da  administração,  de  forma  a  entender 

o ambiente organizacional e as possibilidades que façam frente  ao  mundo  em  constantes 

mudanças. Os  modelos  gerenciais  apresentados  refletem  a  evolução  do  conhecimento  teórico 

do pensamento administrativo  e,  vistos  em  conjunto,  numa  perspectiva  ampla,  podemos 

perceber as amplitudes de escolhas para se atingir a eficácia organizacional. 

 
3.2 Modelos gerenciais como ferramentas aplicáveis à prática organizacional 

 
 

A partir da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais,  o  desenvolvimento  da 

empresa reflete em grande parte o desenvolvimento da economia. Após os anos de guerra, era 

preciso engajar-se na reconstrução e no bem estar social e, desde então, as grandes empresas 

ocuparam-se com a renovação do mercado e, posteriormente, se defrontam com a era da 

globalização e informação. Essas tendências mobilizaram profissionais  no  sentido  de capacitarem-

se para enfrentar os desafios e  tensões  de  forma  a  atender  as novas  perspectivas do mercado e 

clientes, captando concepções desenvolvidas pela gestão científica e buscando a combinação da 

teoria e prática. 

Com a filosofia de aliar teoria à situação real, desde 1938, a empresa holandesa de 

consultoria de gestão Berenschot busca essa combinação e perseguiu  os  tempos  de  mudança 

assim como também forneceu direcionamento as mesmas. Os autores Assen  (1969)  e  Berg 

(1974) fazem parte do grupo consultor da empresa Berenschot e, Pietersma (1965) além de 

consultor é diretor-presidente de estratégias de negócios, todos trazem sua experiência para 

contribuir com o crescimento das organizações. São coautores de vários livros que tratam de 

excelência operacional, gestão da inovação, estratégia e planejamento de negócios. Nessa 

perspectiva, alguns modelos de gestão  que  Assen,  Berg  e  Pietersma  (2010)  são  aqui  

apontados, lembrando-se que eles se baseiam em diversos autores e na experiência por eles 

adquirida, que reflete o modo de pensar dos consultores das organizações que representam. 

Assen, Berg e Pietersma (2010) entendem que modelos de gestão são mais que uma 

ferramenta para os gerentes, pois traduzem essencialmente uma forma de comunicação que 

elimina dificuldades abstratas e, originam-se de variadas disciplinas tanto da área de exatas 

(engenharia) como das ciências sociais. 
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A finalidade dos modelos é resolver problemas e  desafios  através  de  um novo  olhar, 

uma nova maneira de  ver  determinada  situação,  gerando  uma  percepção  mais  clara,  escolha 

mais apropriada que reduza incertezas e gerem mudança positiva. Revisitando os modelos 

clássicos e mais conhecidos no mundo, Assen, Berg e Pietersma (2010)  perceberam que  nem 

todos são aplicáveis com frequência, pois se  apresentam  como  teóricos  demais  ou obsoletos. 

Por outro lado, constatam que alguns são novos  ou poucos  conhecidos  embora  sejam de  uso 

mais comum na prática atual.  A  compilação  dos  modelos  apresentados   pelos  autores  é 

resultado do que eles chamam de ‘tecnologia  testada’,  ou  seja,  resultado  de  pesquisa  prática, 

não literária, dos modelos que realmente  funcionam,  segundo  as  ideias  e  percepções  dos 

gestores e consultores de várias áreas da empresa. 

Aqui são apresentadas algumas das diversas ferramentas e práticas gerenciais 

contemporâneas expostas por Assen, Berg e Pietersma (2010), agrupadas em três partes, de 

acordo com a área de gestão em que seu uso  é  mais apropriado. Em sua maioria,  são  de 

grande valor prático e de uso diário, propiciam a análise de situações  e  identifica  o  curso  das 

ações que foram tomadas. Assim,  estão  divididos  em  modelos  estratégicos,  táticos  e 

operacionais e, alguns deles, podem ser aplicados à realidade  do  campo  da saúde  pública  e/ou 

nas instituições públicas de saúde e de ensino superior, com as adaptações que se fizerem 

necessária, tendo em vista a diferença entre filosofia, metas e finalidades dessas instituições se 

diferem do mundo empresarial privado altamente competitivo. 

 
3.2.1 Os modelos estratégicos 

 
 

Os modelos estratégicos são valiosos para análise e planejamento de uma posição 

estratégica da empresa e propicia respostas a questões estratégicas (ASSEN, BERG E 

PIETERSMA, 2010, p. 6). Na gestão estratégica, procura-se resposta  a  turbulência  e 

instabilidade e esse processo não é simples. Envolve a estrutura e cultura organizacional e o 

próprio sistema de gestão. É premente adotar um conjunto de decisões que irão determinar o 

desempenho e o futuro da organização, a partir da análise do ambiente interno e externo. 

Em  seguida,  se  formula  e  implementa estratégias que  serão  avaliadas  e  controladas 

ao longo do processo em que estão sendo desenvolvidas. Nesse sentido, formular estratégia é o 

mesmo que definir planos e políticas que definem o caminho a seguir pelo gestor e parceiros, 

considerando-se  orçamento,  otimização  de  recursos  e  procedimentos  necessários  para atingir os 

objetivos/metas organizacionais. 

Segue a abordagem de  alguns modelos de referências ou modelos estratégicos 

segundo Assen, Berg e Pietersma (2010)  que  permite  refletir  de  forma  sistemática  sobre  as 

quais são as prioridades de atuação em diferentes  organizações,  incluindo  as  instituições  do 
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campo da educação e da saúde. 

 
 Análise PFOA 

 

Esse modelo baseia-se  na  análise  interna  e  externa  da  situação  da  empresa.  Na 

análise  cuidadosa  do  ambiente  interno  da  empresa,  se  verifica as potencialidades  e 

fragilidades e, na análise externa se avalia as oportunidades e ameaças (ASSEN, BERG E 

PIETERSMA, 2010, p.7). É importante entender que: 

o Aquilo que se faz bem é uma potencialidade para a empresa (ensinar – 

formação - capacitação de pessoal), enquanto que  as  fragilidades  é  o  que  falta  ou o  que 

não se faz bem (número inadequado de pessoas/necessidades do serviço) 

o As oportunidades e ameaças estão atreladas a forças externas sejam política, 

econômica, tecnológica,  legal,  social,  cultural,  dentre  outras.  É  preciso  uma  atenta  análise 

do mercado para se perceber as reais oportunidades que  se  deve  investir e, da mesma 

forma, o que é oportunidade para uns pode ser uma ameaça  a  outros.  (investimento  em 

cursos pagos na área de gerência e na área de cuidados intensivos, por exemplo) 

O quadro a seguir demonstra as estratégias que podem ser utilizadas diante do 

potencial/fragilidade que se apresentam e podem ser medidas  por  uma  auditoria  interna  ou 

externa. 

 
Quadro 4 – Análise PFOA 

 

 Potencialidades (P) Fragilidades (F) 

Oportunidades (O) Estratégias PO 

Usar potencialidades para tirar 

vantagem de oportunidades 

Estratégias FO 

Tirar vantagem de oportunidades pela 

superação de fragilidades ou por 

torná-las irrelevantes 

Ameaças (A) Estratégias PA 

Usar potencialidades para evitar 

ameaças 

Estratégias FA 

Minimizar fragilidades e evitar 

ameaças 

Fonte: Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 8) 
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   X     X  

Plano bem 

sucedido 

 sucesso 

 compromisso 

 

 Competências essenciais 

 
 

Tem como base “algo singular que  a  empresa  faz,  ou  pode  fazer,  estrategicamente 

bem” (ibid. p. 21). Uma competência é  um  recurso  valioso  que  uma  organização  mantém  

como vantagem competitiva e está atrelada a combinação de habilidades e tecnologias que  se 

precisa desenvolver para oferecer benefícios aos seus consumidores e não  seja  fácil  de  ser 

copiado por competidores. Algumas dicas são importantes para se identificar as competências 

essenciais: 

descarte suas crenças sobre o que a empresa é ou poderia ser; explore e atravesse as 

fronteiras de seu negócio; não tenha medo de falar sobre coisas de que não entende; 

paradoxos são bons – paradigmas são ruins; coloque-se n lugar do cliente e pense em 

termos de necessidades e não de demandas (ibid. p. 23). 

 

Os autores abordam que, na teoria os gestores sentem-se estimulados a pensar nas 

capacidades que possuem que façam  diferença  entre  seus  competidores,  mas  na  prática  definir 

as competências essenciais é complicado e é comum confundir-se com produtos essenciais. 

 
 Diálogo estratégico 

 

Trata-se  de  uma  metodologia  que  tem  como  singularidade  o  envolvimento  “de  um 

alto nível  de  participação  dos  funcionários”  através  de  uma  comunicação  efetiva.  Nesse 

modelo, Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 26) apontam que a estratégia é resultado da: 

 

 
 

 

 
 

Fig. 2 – Componentes da estratégia 

Fonte: a própria autora, com base em Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 26) 
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Essa abordagem é sistemática e contempla três fases e sete etapas que se destinam a 

formular e implementar  um  plano  estratégico  realista,  que  tenha  apoio  de  toda  organização, 

com base em análise  aprofundada.  Cada  fase  é  apoiada  por  uma  pergunta  estratégica 

essencial. No quadro 5, apresentamos as fases com as perguntas norteadoras, as sete etapas e a 

comunicação permeando desde a formulação à implementação da estratégia (ibid. p. 25-29). 

 
Quadro 5 – Construção do diálogo estratégico 

 

Fases Pergunta Resposta Etapas  

  - Se escolhe o campo de acordo com o 

produto/serviço e mercado 

 
1. Oportunidade 

 

 

 

C 

O 

M 

U 

I 

C 

A 

Ç 

Ã 

O 

1ª Como é o campo em que 

você joga? 

- Define a missão, visão e os sonhos ou 

ambição da organização e o tipo de 

atividade desenvolvida hoje e no futuro 

estratégica 

  - O tipo de jogo que deseja  

 

2ª 

 

O que você quer jogar? 

implementar no campo que foi 

escolhido 

- avalia as opções estratégicas após 

2. Análise externa 

 
3. Análise interna 

  análise externa e interna podendo rever 

visão, missão e ambições. 

- avalia riscos e viabilidade da 

 

4. Síntese e opções 

  estratégia preferida 5. Determinação da 

opção estratégica 

  - Como a organização pretende jogar. 

- Determina os alinhamentos e táticas 
 

6. Elaboração e 

3ª Como se joga para ganhar? que deve utilizar 

- Mobiliza recursos necessários para 

garantir produtos/serviços que 

planejamento 

 
7. Implementação 

 
 

e 
  satisfaçam a demanda monitoramento 

Fonte: a própria autora, com base em informações de Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 25-26) 

 

 

Ao longo das etapas a comunicação participativa  é  primordial  para  a  qualidade  do 

plano que as pessoas sintam-se envolvidas. A  qualidade  de  uma  estratégia  depende  da 

formulação da  estratégia, da  qualidade  do  conteúdo  e  do  diálogo  eficaz  que  se  estabelece. 

Em todas as etapas há uma equipe de funcionários e gestores que devem decidir  como  se 

comunicar com equipe não envolvida diretamente antes e durante o decurso  do  processo, 

garantindo a chances de bons resultados (ibid. p. 29-30). 

 
 Modelo de crescimento de Greiner 

 
 

Trata-se de um modelo publicado em 1972  por  Larry  Greiner,  utilizado  até  os  dias 

atuais para compreender problemas relacionados ao crescimento  de  uma  organização.  É 

importante destacar que não se busca as melhores  estratégias  ou soluções  para  os  problemas, 

mas sim identificar em que estágio de desenvolvimento encontra-se a empresa, reconhecer se 
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há limitações de opções e se  manter  atento  nas  soluções  escolhidas  que  futuramente  podem 

gerar problemas (ibid. p. 48-53). 

Alguns passos são  importantes  para  aplicação  deste  modelo  e  devem ser  observados 

a cada seis meses ou um  ano,  a  saber: inteirar-se  em que  fase  está  sua  empresa; averiguar  se 

ela está  num período de crescimento  estável  ou  próximo  a  uma  crise;  entender  as 

consequências do momento de transição para toda equipe, no  sentido  de  prepará-la  para 

possíveis mudanças; utilizar o planejamento e escolher ações que possam facilitar a  fase  de 

transição (ibid. p.52). 

Ao fazer uma análise do crescimento da empresa  no  sentido  de  conhecer 

antecipadamente prováveis situações indesejáveis, esse modelo é capaz de  demonstrar  as 

mudanças que são necessárias no estilo de gestão,  nas  estruturas  organizacionais  e  nos 

mecanismos de  coordenação  apropriados  e  necessários  nas  diferentes  fases  de 

desenvolvimento (ibid p.49). 

Conforme ressaltam Assen, Berg e Pietersma (2010, p.  49), “cada  fase  caracteriza-se 

por um período de evolução inicial,  com  crescimento  constante  e  estabilidade,  e  termina  com 

um período de turbulência e mudança organizacional”. Toda empresa passa por crises de 

crescimento interno, na ordem apresentada por Greiner e o  importante  é  usar  esse  modelo 

como referencia inicial, identificando a  fase  que  ela  se  encontra  e  ajustar  às  necessidades 

cabíveis e, assim que se consegue se ajustar, a  organização  alcança  a  próxima  fase de 

crescimento. 

O quadro 6 apresenta as fases que uma empresa experimenta ao longo de seu 

desenvolvimento e suas características (ibid, p. 50-52) 

Quadro 6 - Modelo de crescimento de Greiner 

Ordem Fases Características da empresa Características da fase 

 
1ª 

 
Criatividade 

Período de evolução criativa. Seus 

fundadores estão no comando e são 

empreendedores ou recebem orientação 

técnica quanto à criação de um produto e 

mercado. 

Comunicação é frequentemente 

informal 

Gestor preocupa-se em fazer a 

empresa funcionar. 

Trabalho árduo, salários modestos e 

promessas de benefícios de 

prosperidade 

 

2ª 

 

Direção 

Organização torna-se mais complexa e seus 

sócios tem interesse em lançar novos 

produtos e mercados. 

Conflitos são comuns e é necessário em bom 

gestor que supere a crise de liderança 

A empresa necessita de um gestor 

capaz de administrá-la 

Estrutura organizacional funcional 

Contabilidade e gestão de capital 

Incentivos, orçamentos e padrões de 

trabalho 

Comunicações e hierarquias 

formais 
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   Gestão diretiva de cima para baixo 

 
3ª 

 
Delegação 

Nas empresas em período de prosperidade, 

os altos executivos envolvidos com 

operações e mercados percebem que não tem 

como controlar tudo (crise de controle), 

tornando-se necessário que gestores de 

campo tenham independência para liderar 

suas equipes. 

Necessidade de uma estrutura 

organizacional descentralizada 

focada na coordenação e não no 

controle. 

Responsabilidade operacional 

Centro de lucros e investimentos 

financeiros 

Tomada de decisões periódicas 

Alta gerência atua em algumas 

exceções 

Comunicações corporativas raras e 

formais acrescidas de ‘visita de 

campo’ 

 
4ª 

 
Coordenação 

A organização pode crescer mais ainda a 

partir do momento que gerentes de grupo 

analisam mais que suas próprias 

necessidades e utilizam os recursos de forma 

mais eficiente. 

Os gerentes tem a responsabilidade de tomar 

decisões e respondem por elas e, com o 

passar do tempo, a mentalidade de ‘cão de 

guarda’ começa a pesar. Dessa forma, as 

regras e procedimentos tornam-se objetivos 

ao invés de atividade meio e a empresa. É o 

inicio da crise da burocracia 

É preciso avançar para com as 

técnicas que dão mais flexibilidade 

as pessoas e tornam a empresa mais 

ágil no mercado 

Fusão de unidades 

Rever planejamento formal 

Supervisão da coordenação pelo 

time corporativo 

Centralização de funções de apoio 

Exame corporativo dos gastos 

Motivação por meio de distribuição 

de lucros nos níveis mais baixos 

 
5ª 

 
Colaboração 

A empresa que chega a esta fase superou a 

crise de crescimento interno e só continua 

crescendo se colaborar com organizações 

complementares 

Estrutura organizacional matricial 

Ação em equipe na resolução de 

problemas 

Equipes multifuncionais 

Simplificação dos mecanismos de 

controle 

Treinamento sobre comportamento 

de equipe 

Sistema de informação em tempo 

real 
Incentivos às equipes 

 
6ª 

 
Alianças 

Essa fase foi acrescida por Greiner, em 

1998, tendo em vista as forma de expansão 

de negócios rentáveis. 

Fusões, criação de holdings, 

administração de uma rede de 

empresas. 

Fonte: a própria autora, com base em informações de Assen, Berg e Pietersma (2010, p.50-52) 

 

 

 Modelo de gestão estratégica de recursos humanos (RH) 

 
 

Esse modelo se destacou na Holanda e na Bélgica desde 1990 e, em 2005 foi revisto. 

Propõe o desenvolvimento uma estratégia organizacional com base em um plano de ação 

estruturado de capital humano para o departamento de RH, que deve  ser  desenvolvido  por 

pessoas comprometidas, que trabalham juntas,  e  que  devem  dispor  de  recursos  necessários 

para execução do mesmo. Para saber  quando  se  aplica  tal  modelo,  algumas  questões 

antecedem a formulação da estratégia, tais como: número e  categorias  de  funcionários  da  

empresa, capacidades que devem possuir, possíveis alterações de mercado, consequências 
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possíveis da escolha, como fortalecer a cultura  em  relação  à  liderança  e  à  colaboração  e  

manter uma integração impecável (ibid. p. 54-56). Por exemplo, se a estratégia de ação for a 

terceirização de capital humano, qual será o plano que dará conta de garantir o sucesso dessa 

escolha? O modelo se estrutura em etapas como se apresenta a seguir: 

 

Quadro 7 - Modelo de gestão estratégica de recursos humanos 
 

 
Etapas Denominação Descrição Ação 

0 Preparação Premissas necessárias: envolvimento e desejo de 

mudança da gerência, 

Designar equipe 

responsável pela criação 

do plano 

1 Análise do perfil 

atual e futuro da 

organização 

Avaliar como é o ambiente, política, estrutura, 

processos de trabalho, cultura, govern ança, 

gestão e capital humano da organização; 

Comparar o que se tem com o que se deseja. 

Conhecer os fatores 

críticos de sucesso e agir 

para implementar as 

mudanças 

2 Determinação das 

questões essenciais 

Estimar as diferenças entre o perfil atual e o 

desejado e agrupar em questões essenciais de 

gestão de RH (pessoas, processos, estrutura, 

tecnologia) 

Conectar a estratégia 

organizacional com o 

plano de ação para o 

departamento de RH 

3 Organização da 

gestão de RH 

Apreciar a situação a partir dos processos 

(recrutamento e seleção, treinamento, 

remuneração e benefícios), da estrutura 

(centralização/descentralização, governança de 

RH, responsabilidade da gerência ou da equipe 

de RH, terceirização), da tecnologia referente ao 

nível de automação e das pessoas, ou seja, se 

estabelece o papel dos funcionários, gerentes e 

consultores na execução da gestão de RH 

Determina a estratégia a 

partir da avaliação das 

perspectivas 

relacionadas às pessoas, 

a estrutura, a tecnologia 

e aos processos. 

4 Elaboração do 

plano 

Registro das ações, de quem executa e do tempo 

de execução de cada tarefa. 

Determinação de prioridades das ações de 

acordo com compromisso e disposição da 

gerência e dos consultores de RH 

Determina as ações 

necessárias às 

transformações 

5 Implementação Fase de colocar em prática o planejamento e ter 

atitude de bom senso 

Resolução de detalhes, 

avaliação e ajuste do 

plano. 

Fonte: a própria autora com base em Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 54-56) 

 

 

No contexto de  importantes  tomadas  de  decisões,  os  líderes/dirigentes  devem  pensar 

no planejamento estratégico que definem  as  ações  de  longo  prazo  e  se  tem  uma  visão  de 

futuro do empreendimento e, em geral, abrange toda a empresa. Trata-se de pensar num 

planejamento que deve ser elaborado como se fosse um guia permanente  que  requer  

primeiramente uma análise diagnóstica da organização. Para  tanto,  pode-se  fazer  perguntas  

simples: qual a situação atual? onde se pretende chegar e como se  pode  chegar onde  se 

deseja? Tais  questionamentos  orientam  para  as  ações  estratégicas  necessárias  para  se  atingir 

as metas, dentro do prazo definido e delimitando-se os responsáveis por cada ação. 
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3.2.2 Modelos táticos 

 
Alguns modelos táticos são apresentados destacando que sua contribuição está em 

organizar processos, recursos e pessoas de  uma  empresa.  Tratam  de  situações  ‘práticas’  a 

serem implementadas ao se analisar e  projetar  organizações  excelentes  (ibid.  p.  75)  e,  em 

geral, sugerem que os gestores avaliem tanto a situação atual da empresa como  a desejada,  de 

forma a estimular melhores práticas organizacionais. 

 
 Dimensões culturais de Hofstede 

 
O modelo de Hofstede menciona as diferenças culturais existentes entre  os  diversos 

países, ocidental  ou  oriental,  que  precisam  ser  consideradas  para  se  desenvolver  uma 

estratégia de cooperação. A internacionalização é uma propensão da realidade atual e permite 

ampliar clientes e fornecedores através  de parcerias  e contratação  de pessoal de qualquer  parte 

do mundo. Os  valores determinam  comportamentos  que  devem  ser  compreendidos,  pois  

geram interpretações e ações que interferem na interação entre os funcionários. 

Em estudo dos valores culturais realizados  por  Hofstede  na  empresa  IBM,  em 

diferentes países, ele apontou as dimensões da cultura com o propósito de se compreender os 

valores dos indivíduos e se articular estratégias que possam “evitar atritos e garantir um bom 

começo no relacionamento com clientes ou parceiros potenciais” (ibid. p.110). 

Quadro 8 – Dimensões culturais de Hofstede 
 

Dimensões Descrição 

Distanciamento 

do poder 

Refere-se o quanto um gerente de mesmo  nível tem mais ou menos poder dependendo da cultura  do 
país onde a empresa se localiza. Em alguns países as empresas mantém o poder mais centralizado 

enquanto em outras o poder está distribuído entre os gerentes. Hofstede afirma que o índice de 

distanciamento  do  poder  de um gerente  malaio é muito  maior  que de um gerente austríaco.  Dessa 

forma, o gerente austríaco tem muito mais poder e responsabilidade que um gerente  malaio de 
mesmo nível hierárquico. 

Individualismo 

versus 

coletivismo 

Varia de uma nação para outra o índice de individualismo e coletivismo. Em empresas norte- 
americanas é preponderante o comportamento de cuidar de si em detrimento do coletivo, enquanto  

em empresas asiáticas os laços entre as pessoas são mais fort es e prevalece o bem estar de todos da 

equipe. 
Masculinidade 

versus 

feminilidade 

Em sociedades onde a cultura masculina prevalece, destacam-se a ambição, a competitividade, o 

acumulo de bens materiais como  ocorre  no  Japão.  Já na Suécia, a qualidade dos relacionamentos e 

de vida são aspectos bem mais importantes. 

Aversão às 

incertezas 

Os povos que culturalmente tem alto índice de aversão a ameaças se protegem por meios de leis e 
regras rigorosas, medidas de prevenção e segurança que minimizam as possibilidades das empresas 
correrem riscos. 

Orientação de 

longo prazo 

Essa dimensão cultural foi acrescentada por Hofstede quando identificou as diferenças entre países 
ocidentais e orientais. Países como China, Vietnã e Japão tem alto índice de orientação de longo 

prazo prevalecendo a parcimônia (moderação) e perseverança. Austrália, Alemanha e Noruega já 
apresentam relativo índice de orientação e caracterizam-se pelo respeito a tradição, cumprimento de 
obrigações sociais e discrição pessoal. 

Fonte: a própria autora, com base em informações de Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 111-112) 
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Sabemos que cada indivíduo tem suas peculiaridades e que num  mesmo  país  da 

dimensão  do  Brasil  já  existem  diferenças  culturais   relevantes,   imaginemos   atitudes   das 

pessoas de outros em países bem diferentes do que  se  apresenta  no  nosso  cotidiano.  Tal  

modelo não se propõe a dar uma diretriz, ou a  garantir  uma  interação  assertiva  entre  os 

indivíduos, mas destaca que o  conhecimento  das  dimensões  culturais  nacionais  nos  dá  a noção 

do que se pode  enfrentar  ao  ingressar  em  âmbito  internacional,  muito  embora  nos  dias  atuais 

as distâncias e diferenças estão se tornando cada vez menores. 

 Modelo 7S 

 
Trata-se de um modelo que permite diferentes  utilidades  que  propiciam  organizar  a 

empresa de forma eficiente e eficaz, tais como: fazer um diagnóstico atual ou futuro de uma 

organização a fim de perceber possíveis  lacunas  ou  inconsistências  entre  elas;  averiguar 

viabilidade de um plano estratégico, de acordo com a capacidade da organização, para que a 

proposição seja bem sucedida. Dessa  forma,  ele  pode ser usado como uma matriz de avaliação 

do impacto de uma  estratégia,  levando-se  em  conta  o  conjunto  dos  7  elementos 

organizacionais, que são interdependentes e, que devem estar alinhados para se fortalecerem 

reciprocamente (ibid. p. 126-128). 

A seguir apresentamos no quadro 9 os sete elementos  mais  importantes  classificados 

como inflexíveis ou tangíveis ou racionais e flexíveis ou emocionais, atentando  que  todos  

convergem para os valores compartilhados que sustentam a organização. 

Quadro 9 – Elementos do Modelo 7S 
 

Classificação Elementos Detalhamento 

 

Inflexíveis 

 

Estratégias 

Objetivos da organização e escolhas para alcançá-los 
Priorizar produtos e mercados 
Alocar recursos 

(hard) Estrutura Hierarquia e coordenação da organização 
Divisão do trabalho e integração das atividades 

 S istemas Processos utilizados para execução das tarefas/atividades 

 Valores 

compartilhados 

Razão central da existência da empresa 
Crenças e expectativas dos funcionários sobre a empresa. 

Flexíveis Habilidades Capacidade da força de trabalho e global da organização 

(soft) Equipe Trabalho coletivo da organização 

 
Estilo 

Representação não escrita, embora concreta indicada pelo comportamento 
simbólico e relacionamento da gerência com funcionários 

Fonte: a própria autora com base em informações de Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 128) 

 

É importante destacar que o modelo 7S não pode ser meramente compreendido  como 

uma  check  list  dos  problemas  atuais  ou  futuros  de  uma  organização.  Sua  aplicabilidade 

implica em assumir desafios como de “analisar as relações entre os sete elementos ou analisar 
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CAPACITADORES RESULTADOS 

INOVAÇÃO E APRENDIZAGEM 

 

conflitos organizacionais dentro deles”  (ibid.  p.  129)  e  de  considerar  que  os  elementos 

flexíveis não podem ser mensurados, mas são relevantes para uma gestão de sucesso. 

 Modelo de excelência EFQM 
 

O modelo da Fundação Europeia para Gestão da Qualidade (EFQM) conduz as 

organizações a atingirem resultados de excelência que se  referem  a  “desempenho,  clientes,  

pessoas e sociedade [...], alcançados por meio de parcerias, recursos e processos” (ibid.  

p.136). Trata-se de um modelo organizacional  que  se  aplica  a  “qualquer  tipo  de  organização 

que pretende implementar estratégias e redesenhar e desenvolver estruturas organizacionais e 

processos”, ou seja, determina uma estrutura e um sistema  de  gerenciamento  votado  para 

melhores práticas (ibid. p.136). 

Apesar de não ter uma formatação sistemática, o modelo de excelência da EFQM 

sustenta-se em  ‘conceitos  fundamentais’,  como:  “liderança,  administração  por  processos  e 

fatos; desenvolvimento e envolvimento dos funcionários; aprendizagem, inovação e melhorias 

contínuas; desenvolvimento de parcerias e responsabilidade social” (ibid. p. 136). Foi uma 

ferramenta utilizada por gestores de grandes empresas como a Renault e Philips a fim de 

melhorar a eficácia e profissionalismo do processo de planejar e controlar o desempenho da 

organização, pois oferece bases fundamentais para  análise,  avaliação,  estruturação, 

aperfeiçoamento que conduz a gestão de êxito (ibid. p.138). A Figura 4 apresenta as áreas 

capacitadoras da organização que convergem para as áreas de desempenho, que conduzem a 

resultados de excelência. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3 - O modelo de excelência EFQM 

Fonte: Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 137). 
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Na figura 4, a liderança, a  política  e  estratégia,  as  pessoas,  as  parcerias  e recursos e 

os processos constituem  as  cinco  áreas  organizacionais  capacitadoras   e  os  elementos 

essenciais para uma gestão eficaz. Através  dos  resultados  de  desempenho  da  organização  

verifica ‘a saúde da empresa’ observando-se os diferentes aspectos: resultados de clientes, de 

pessoas, da sociedade e os principais resultados de desempenho que devem ser  mensurados 

através de indicadores que indiquem se  os  resultados  planejados  foram alcançados e os efeitos 

das melhorias que produziram. 

Percebe nesse modelo que a excelência é obtida através dos gestores e equipe que 

exercem papel fundamental na sua execução. Implica em envolvimento pessoal, em 

desenvolvimento  de  competências sustentadas por uma política  de  investimento, 

reconhecimento  profissional  e  diálogo  entre  as  pessoas  dos  diferentes   níveis   organizacionais. 

A política e  estratégias, parcerias,  processos  e  recursos  fornecem  subsídios  de  sustentação 

para que os profissionais consigam  chegar  às  conquistas  almejadas,  ou  seja,  para  uma  gestão 

de sucesso é necessário investir num conjunto de  elementos  que  interagem  entre  si  e  são 

alicerces do desenvolvimento e conquistas organizacionais. 

 
 Oito fases da mudança de Kotter 

 

Kotter criou este modelo a partir de estudos realizados em mais de cem empresas 

observando que muitos erros evitáveis, e que  podem  ser  fatais,  acontecem  quando  elas  

ingressam no processo de mudança. Trata-se, portanto, de uma ferramenta sistemática que os 

gestores devem atentar-se quando almejam realizar mudanças  bem  sucedidas  e  sustentáveis. 

Nesse sentido, Kotter aponta oito fases que proporcionam que as  empresas  invistam  num  

processo de crescimento possível e duradouro. Apresentamos as  oito  fases  com  seu  

detalhamento e ações necessárias (ibid, p. 143-145). 

 

Quadro 10 – Elementos do Modelo de Kotter 
 
 

Nº Fases Detalhamento Ações 

1 Criar um senso de 

urgência 

Se há uma crise estabelecida, manter 

falsos sinais de segurança ou ser 

complacente não é uma possibilidade. 

Gerentes conduzem os profissionais para 

que tenham senso de urgência para 

agirem. 

Pesquisar mercado 

Analisar concorrência 

Identificar e discutir crises e 

oportunidades 

2 Reunir uma equipe 

de liderança 

Criar   equipe   orientada   para liderança 

transformadora.  Grupo  de credibilidade, 

Fazer com que o grupo poderoso e 

influente lidere a mudança 
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  habilidades,   reputação e autoridade 

formal e que compartilhe confiança e 

compromisso. 

Alinhar essa   coalizão para que 

funcione como uma equipe 

3 Criar visão e 

estratégia 

É o componente central de mudança que 

deve direcionar e alinhar esforços. As 

melhores visões são sensatas, claras, 

simples¸ inspiradora e específica para 
cada situação. 

Criar uma visão clara para direcionar 

o esforço de mudar 

Desenvolver estratégias para realizar 

a visão 

4 Comunicar a visão 

modificada 

Todos profissionais devem estar 

comprometidos e envolvidos com a 

mudança e para tanto é necessário que 

haja uma comunicação eficaz 

Usar todos meios para comunicar as 

novas visão e estratégias 

Líderes   devem  ser  incentivados   a 

serem   modelos para   os demais 

profissionais 

5 Capacitar as 

pessoas para 

eliminar obstáculos 

Profissionais não preparados representa 

uma forte barreira ao sucesso do 

empreendimento e da mesma forma há 

barreiras na estrutura e processos 

organizacionais 

Eliminar obstáculos 

Mudar estruturas e sistemas que 

impeçam esforços de mudar 

Encorajar aceitação de riscos e ideias, 

atividades e ações tradicionais 

6 Gerar vitórias de 

curto prazo 

O processo de mudança requer tempo e 

esforço, sendo significativo apoiar ações 

e vitorias que possam emergir em curto 

prazo e que estejam relacionadas ao 
esforço desprendido à mudança 

Planejar melhorias visíveis de 

desempenho 

Declarar as vitórias 

Reconhecer e recompensar as pessoas 

que possibilitaram as vitórias 

7 Consolidar e 

possibilitar mais 

mudanças 

Equipe com auto estima elevada deve 

ser encorajada a galgar outros patamares 

de sucesso 

Usar a crescente credibilidade como 

base para mudar gradualmente todos 

os sistemas, estruturas e políticas que 

não se adéquam a nova visão 

8 Ancorar novas 

abordagens na 

cultura 

Ocorridas as mudanças desejadas, os 

lideres devem impedir que se retorne ao 

que era antes. Isso implica numa efetiva 

mudança da cultura organizacional 

Melhorar o desempenho por meio de 

orientação ao cliente e a 

produtividade, além de liderança e 

gestão mais eficazes 

Fonte: a própria autora com base em informações de Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 144-145) 

 

 

Pessoas fazem a diferença no processo de  mudança  na  medida  em que  suas energias 

são canalizadas e comprometidas com o crescimento da empresa, por meio de gestores que 

exerçam liderança transformadora. As melhores estratégias nem sempre são grandiosas  que  

dependa de muito tempo e investimento para se atingir resultados esperados. O processo de 

mudança pode ser progressivo e, na medida em que se consiga êxito, outros objetivos  se 

apresentam e degraus de sucesso tornam-se alcançáveis, sem perder o foco nas alterações  

contínuas que devem ser realizadas na estrutura e nos sistemas organizacionais, assim como atentar-

se para eliminar os obstáculos enraizados na cultura da corporação. Ater-se a esses aspectos, 

embora pareçam simples, auxiliam as instituições a reduzir os erros que comumente podem tropeçar 

quando embarcam na complexidade de  mudanças  operacionais  e comportamentais que envolvem 

o ambiente organizacional. 
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3.2.3 Modelos operacionais 

 
 

Os modelos operacionais auxiliam a promover mudanças nas organizações através de 

melhores práticas, e tem foco na otimização dos processos e as atividades operacionais. Para 

alcançar a excelência nas organizações, eles abordam as questões ‘quem’, ‘o  que’,  e 

‘quando’(ibid. p. 175). 

 
 Ciclo de Deming: planejar-realizar-controlar-agir 

 
 

Também chamado de ciclo PDCA em função do inglês (plan-do-check-act), esse 

modelo é um método de sequencia lógica das etapas  de  planejar,  realizar,  controlar  e  agir, 

visando desenvolver projetos  de  melhoria  contínua.  É  uma  forma  disciplinada,  sistemática  de 

uma  organização  gerenciar  as  iniciativas  necessárias  ao  seu  crescimento  traçando  seus 

objetivos, delineando atividades e monitorando resultados. O ciclo pode ser empregado em 

diferentes áreas tais como: missão, objetivos, pontos de controle e  treinamento  (ibid.  p.  186- 

187). 

A seguir visualiza-se as etapas contínuas do modelo e processo de melhoria com o 

sucessivo ciclo de PDCA. 

 

Fig. 4. As fases do ciclo de PDCA 

Fonte: Adaptado de Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 187). 

Planejar 

Realizar 

Agir 

Ciclo de 

melhoria 

Controlar 
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Na fase de planejamento se prevê antecipadamente a mudança,  com base na situação 

atual e os impactos dos ajustes necessários; se avalia os resultados esperados e distribui 

responsabilidade aos participantes. A execução do plano  deve  ocorrer  em  proporções 

controladas para se  identificar  melhorias  ou  possíveis  falhas.  Na  etapa  de  controle,  se  verifica 

o resultado e se ocorreu como almejado e, caso assim não o seja, identifique os motivos para 

corrigi-los. Na ação, é importante ter padronizado o processo  que  gerou o resultado  atentando-  

se que  as  experiências  servirão  como  “fonte  de  informação  para  novas  tentativas  de 

melhorias” (ibid. p. 187-188). 

Embora o modelo nos pareça simples, muitos gestores não se atentam para desenhar 

os objetivos e caminhos para  alcançá-los  e  mensurar  indicadores  de  desempenho  (resultado). 

De forma geral, podem se perder no ciclo vicioso e rotineiro de planejar-realizar para apagar 

incêndios, sem cumprir todas as etapas do modelo. 

Outro equívoco está em não envolver todos os gestores da organização nas fases do 

método, de forma que tomem consciência das melhorias  alcançadas  e  dos benefícios.  Gestores 

que visualizam o crescimento organizacional e  são  parte  integrante  do  processo  de 

aprimoramento empresarial, sentem-se encorajados a continuar nesse empreendimento. 

 
 Kaizen /Gemba 

 

 

 
Kaizen é uma palavra de origem japonesa e seu significado  literal  é  a  mudança  (kai) 

para o bem (zen). É uma cultura empresarial que prima pela melhoria contínua, com base nos 

princípios de qualidade, esforço, vontade de mudar e  comunicação  (ibid,  p.194).  Nesse 

processo, é importante o envolvimento de todos os líderes de forma que os operadores se 

sintam reconhecidos pelo seu trabalho e estimulados a trabalhar em equipe. 

Casa Gemba significa  "lugar  real",  lugar  onde  as  coisas  acontecem e  se  agrega  valor. 

É similar a expressão Genchi Genbutsu que significa “vá ver”. Essa expressão  representa  uma 

atitude que os funcionários devem assimilar,  bem  empregado  na  empresa  japonesa  Toyota. 

Nessa concepção, a elaboração de relatórios reflete a  visão  de  quem  verificou  o  problema  e 

nele pode haver limitações e algum aspecto importante não ser considerado. Por  isso,  é 

fundamental que os funcionários devam ir in loco aferir o que está acontecendo, identificar o 

problema e, com base na sua visão, resolvê-lo. Isso significa ir ao Gemba, ir até o  foco  do 

problema e de forma objetiva e responsável achar a solução. 
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Usar o Gemba significa, portanto, ver e tirar suas próprias conclusões.  É  a  base  do 

kaizen e tem foco no trabalho em equipe, disciplina pessoal, melhoria do moral, círculos da 

qualidade e sugestões para  melhoria.  Com  base  nesses  princípios,  esse  modelo  visa  em 

primeiro  lugar eliminar desperdícios (muda). A concepção de desperdício  é  qualquer   coisa 

que leva tempo, recursos ou espaço, mas não agrega valor ao produto ou serviço  entregue  ao 

cliente e são de diferentes tipos: produto com defeito, excesso de produção, transporte, espera, 

excesso de  estoque, movimento, processamento  extra.  Eliminado  os  desperdícios,  a 

preocupação volta-se para a boa ‘limpeza’ e ‘arrumação’,  com  base  na  metodologia  do  5S 

(ibid, p. 196-197) 

Quadro 11 – Elementos do 5S 
 

5S Significado Descrição 

Seiri Arrumação Separar o que é necessário ao trabalho. Ajuda a simplificar o trabalho 

Seiton Ordem Aumenta a eficiência tomando decisões deliberadas e respeito da alocação de 

materiais, equipamentos, arquivos etc. 

Seiso Limpeza Todos devem contribuir para manter tudo limpo, organizado, agradável de se ver 

Seiketsu Limpeza 

padronizada 

A regularidade e a institucionalização da manutenção das coisas limpas e  

organizadas como parte da ‘gestão visual’ é um meio eficaz de melhoria contínua 

Shitsuke Disciplina O compromisso pessoal de estar de acordo com os outros quatro elementos pode 

ser uma condição fundamental para o sucesso da limpeza e arrumação 

Fonte: a própria autora com base em informações de Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 196-197) 

 
A seguir apresentamos a figura conhecida como Gemba, a Casa da Administração. 

 
 

Fig.  5 - O modelo Kaizen/Gemba 

Fonte: Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 196). 
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A superação dos problemas de uma organização e envolvimento responsável de toda 

equipe na resolução dos mesmos, agregado a ação de melhoria contínua, é uma  filosofia  que 

funciona não só para atender as exigências do mercado e obter lucro, mas em fazer bem e 

cada vez melhor, de forma que o crescimento seja   contínuo.  Essa  visão  simples  e  tão 

diferenciada implica em comportamento proativo em relação ao trabalho, em disciplina e 

cooperação de todos trabalhadores e, a busca de novas oportunidades, de forma a manter a 

sustentabilidade da empresa e de seu trabalho. 

 
 Papéis gerenciais de Mintzberg 

 
 

Trata-se de um modelo não prescritivo, que  serve  de  espelho  aos  gestores,  pois  

oferece uma visão de  como  utilizar  o  tempo,  que  atividades  desempenham  e  por  meio  de  

quais papéis. 

Henri Fayol, em princípio do século XX,  ao  analisar  a  natureza  da  atividade 

empresarial, definiu que os gestores tinham as funções de  planejar,  organizar,  comandar  e 

controlar. No entanto, no  inicio  dos  anos  70,  Mintzberg  realizou  estudos  com altos  executivos 

e, contrapondo-se ao entendimento de  Fayol,  redesenhou essa  concepção  definindo  10  papéis 

ou competências desempenhadas pelos gerentes, divididos em três famílias: interpessoais, de 

informação e de decisão (ibid. p. 203). 

A figura 6 apresenta a compreensão de  Mintzberg  entendida  como  o  conjunto 

organizado de comportamentos relacionados à função ou posição que o gerente ocupa. 

 

 

Fig. 6 – Papéis dos gerentes segundo Mintzberg 
Fonte: a própria autora com base em Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 203) 

Papéis Gerenciais 
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Apesar de tantos teóricos e escolas da administração, Mintzberg é um  professor 

canadense autor de vários artigos e livro, considerado uma referência atual no que se refere a 

estratégias de gerência e de negócios. Defende que a formação de gerentes vai além de  

adquirir  conhecimentos,  implica  em  desenvolver  e  aprimorar  habilidades  no  exercício  da 

prática. Para ele,  o  gerente  atua  em três níveis  distintos: na ação, na informação e com pessoas 

e desenvolve habilidades gerenciais  que  estão  relacionadas  aos  papéis  que  propôs:  habilidade 

de relacionamento, de  liderança,  de  resolução  de  conflitos,  de  processamento  da  informação, 

de tomada de decisões, de alocação de recursos, de empreendedor e de introspecção. Essas 

habilidades são mais ou menos aprimoradas, dependendo  do  nível hierárquico em que se 

encontra o gestor na organização. (ibid. p. 205) 

Os papéis gerenciais que Mintzberg  apresenta  servem  como  uma  referencia  aos 

gestores que, ao fazer uma introspecção sobre seu trabalho e os  sobre  os  papéis  que 

desempenha, poderá refletir sobre si mesmo enquanto gerente e como é  percebido  por  sua  

equipe. Algumas questões  relacionadas à como,  em  que  tempo  e  em  que  atividades  se 

debruça, são importantes nesse processo de pensar o desenvolvimento  e resultados  do trabalho  

que desenvolve na gerencia de seu grupo, tendo em  vista  que  efetivamente  devem  buscar 

soluções e contornar problemas. 

 

 Quadrantes da mudança 

 
Esse modelo aponta que a  mudança  pode  ser  considerada quente  ou fria  dependendo 

da organização e motivação em  que  a  empresa  se  encontra.  Nesse  sentido,  as  organizações 

frias ou quentes, podem gerar  estratégias  frias  ou quentes  e,  consequentemente,  mudanças  fria 

ou quente, dependendo das preferências, do estilo pessoal da gerência e da  situação  que  se 

precisa enfrentar. 

 

Fig.  7 – Premissas  da organização  fria/quente 

Fonte: a própria autora (adaptado de ASSEN, BERG  e PIETERSMA,  2010, p. 209). 

motivação  fria motivação quente 
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As combinações de organização e mudanças quente/fria geram possíveis estratégias de 

mudanças:  intervenção,  implementação,  transformação  e  inovação,  conforme  apontadas  na 

figura 9. 
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Fig. 8 - Quadrantes da mudança 

Fonte: Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 210). 

 
 

Os quadrantes são uteis para  determinar  os  agentes  de  mudança,  os  participantes 

ativos que podem empenhar esforços no processo de mudar e  determinar  a  estratégia  de  

mudança mais adequada, considerando o tipo de organização e de mudança que se propõe. 

Diante de uma situação de urgência, como a iminência de falência ou importante  ameaça  

competitiva, a motivação é  fria e objetiva, é necessário intervir e implementar mudança de 

forma rápida, de cima para baixo, sem tempo ou  disposição  de  muitas  opiniões.  Por  outro 

lado, uma motivação quente  advém  de  ambições  pessoais  e  profissionais  que  geram  energia 

para construção coletiva (ibid. p. 209 – 211). 

A gestão de uma instituição, independente de seu porte ou finalidade, implica 

essencialmente em planejar o destino onde  se  deseja  chegar,  medindo  os  esforços  e  custos 

para se obter os  melhores  resultados  ou desempenhos. Para tanto, é importante  não subestimar  

os aspectos relacionado ao  ambiente  interno  e  externo  do  mundo  empresarial  como  mercado 

de bens e  serviços, capital,  aspectos  culturais  e  gerenciais  da  organização,  aspectos 

relacionados aos gestores e equipe, dentre outros, antes  de  se  escolher  o  caminho,  a 

metodologia, a ferramenta, ou seja, um ou mais  modelos  a  serem  utilizados  de  forma  a  

minimizar os possíveis  impactos que  possam  emergir   e  interferir  diretamente  no  sucesso  que 

se deseja alcançar. 
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Antever um estado futuro desejado é comum em  muito  dos  modelos  apresentados, 

tendo em vista a necessidade de melhoria continua no processo de gestão empresarial, seja 

reduzindo desperdícios, adequando papeis dos gestores, avaliando as implicações de 

custos/benefícios. As intervenções  de  mudança  podem  ser  necessárias  na  estrutura,  nos 

sistemas, nos procedimentos, no marketing da empresa, mas primordialmente  esses  modelos 

indicam que da cabeça do dono  ou de um pequeno grupo gerencial, sem  contar  com  a  

motivação e empenho dos gestores e equipe  e, a organização  não  consegue  vencer  os desafios 

que estão continuamente expostos. 

Não se nega a formalização de níveis de hierarquia e de autoridade preconizada em 

modelos tradicionais, mas a responsabilidade compartilhada e o envolvimento coletivo é 

matéria prima na mudança de sucesso. 

As instituições de saúde, particularmente as privadas e  conveniadas, enquanto 

instituições  prestadoras  de  serviço  à  comunidade  tiveram  que  enfrentar  tais  desafios   de 

romper as referências dominantes e buscar  novas soluções  e  diferentes  abordagens  de 

organização das instituições, de lidar com  pessoas,  de  criar  novos  serviços  ou  ater-se  em  

novos investimentos para aprimorar os já existentes. 

No entanto, tanto as instituições de saúde pública quanto às instituições de ensino, 

como as universidades federais brasileiras, ainda apresentam-se rarefeitas a mudanças no seu  

sistema organizacional embora, contraditoriamente, gere conhecimento e inovação. 

As instituições de saúde privadas têm empreendido mudanças na perspectiva de 

acompanhar os avanços tecnológicos, concorrência  na  captação  de  clientes,  oferta  de  serviços 

de qualidade, capacitação da  equipe,  segurança  do  paciente  e  outras  políticas  que  certifiquem 

as instituições em alto nível, o que denota uma imagem de excelência.  No  entanto,  no  que  se 

refere à estrutura e organização do trabalho, em muitos casos, as relações e configuração da 

organização ainda encontra-se em modelos tradicionais de controle rígido, verticalização  das 

relações de trabalho e muitas ações burocráticas. 

No que se refere às instituições de formação, a organização deve oferecer aos alunos 

ensino de qualidade que os preparem para o mercado de trabalho.  Nesse sentido,  deve  contar 

com  infraestrutura  adequada  (salas  de  aula  com  recursos  audiovisuais,  bibliotecas  e 

laboratórios  altamente  equipados),  corpo  docente  qualificado,  preferencialmente   com  o  titulo 

de doutor, utilização de metodologias ativas como estratégia de  ensino  que  busca  formar  um 

aluno critico reflexivo e corresponsável pela sua própria formação, oferta de bolsas (ensino, 
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extensão,  iniciação  científica,   monitoria),   possibilitar   mobilidade   nacional   e   internacional   e 

um corpo social administrativo que atenda as demandas dos alunos e docentes. 

A realidade educacional do país demonstra que embora todas essas exigências 

correspondam às novas expectativas do mercado, do Ministério da Educação (MEC) e do 

Ministério da Saúde (MS), a universidade e escolas/faculdades que a integra ainda encontra-se 

organizadas em uma estrutura departamentalizada, burocrática que mantém a relação de 

subordinação e um jogo de interesses de acordo com a pauta política vigente. 

Embora a administração universitária tenha  um  modelo  de  gestão  colegiada,  com 

conselho  universitário,  colegiado  de   unidades/cursos,   conselho   departamental,   órgãos 

superiores aos dirigentes, o que sugere pensar numa administração democrática, a tomada  de 

decisão nem sempre é compartilhada e discutida nesse ambiente. O jogo  de  interesses  leva  a 

tramas que permeiam as relações de trabalho e, nesse caso, rompe-se a relação de parceria e 

predomina  a  de  dominante  e  dominado,  pois  os  dirigentes  articulam-se  para  implementar 

ações sem discussão mais ampliada sobre determinados aspectos importantes para academia. 

Deve haver, por parte dos gestores, um sistema gerencial que compreenda a partilha de 

responsabilidades e tomada de decisão como  forma  de  manter  uma  atmosfera  de  satisfação  e 

alto desempenho. Os docentes não podem ser meros cumpridores de tarefas com uma enorme 

demanda de fazeres, sem “tempo” e “sanidade” para realizar avaliação de suas próprias ações. 

Assim, se a relação de dominação  do  gestor  é  marcante,  os  agentes  buscam  desvencilhar-se 

das “forças armadas” no próprio espaço social de atuação. 
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4. A ENFERMAGEM E SEU ESTILO GERENCIAL: REVENDO CAMINHOS 

 

 
 

Ao rever a trajetória histórica da legislação da enfermagem  brasileira  buscamos  os 

indícios legais que  indica  a  interface  desse  campo  com  o  campo  da  administração.  A 

legislação ao longo do tempo responsabiliza o enfermeiro pela organização dos serviços de 

enfermagem e sua articulação com a formação profissional. 

Observa-se que desde 1922, foi garantido pelo Decreto  nº 15.799/22
22

 uma  

preocupação inicial em construir uma Escola de  Enfermeiras  do  Departamento  Nacional  de  

Saúde Pública (DNSP), assim como  atribuições  de  Enfermeiras  que  trabalhavam  no  Hospital 

do DNSP, em especial da Enfermeira Superintendente da  Escola  de  Enfermeiras,  como  se 

destaca no caput  do artigo  54  do  referido  decreto:  “a  ela  incumbirá  a  organização  e 

distribuição dos serviços e cuidados  aos  doentes,  da  cozinha  dietética  e da rouparia,  cabendo- 

lhe a responsabilidade pelo bom andamento desses serviços” (BRASIL, 1922). 

Em 1923, no instrumento legal
23

 que regulamentou o  DNSP  trata,   dentre  vários 

assuntos,  do  funcionamento  do  Serviço  de  Enfermeiras  como  também  da  operacionalização  

do ensino da Escola de Enfermeiras do referido departamento (BRASIL, 1923) 

O primeiro decreto
24

,  que  trata  especificamente  do  Exercício  da  Enfermagem  no 

Brasil, versa também sobre a  padronização  do  ensino  de  enfermeiras  em nosso  país,  a  partir  

do currículo da Escola de Enfermeiras do DNSP, e a equiparação do  ensino  para as demais  

escolas de enfermagem. Portanto,  esse  decreto  definiu  a  Escola  Anna  Nery  como  escola 

padrão de ensino no país (BRASIL, 1931). Ainda nos anos de 1930, o Decreto nº 20.931/32
25

 

buscou regulamentar e fiscalizar diversas profissões da saúde,  incluindo a Enfermagem 

(BRASIL, 1932) 

Destaca-se a hegemonia do poder médico tendo em vista que ficou sob sua 

responsabilidade a fiscalização do exercício de todas as profissões da área  de saúde. Ribeiro  e 

Ferla (2016) destacam os aspectos históricos e sociais que levaram a essa supremacia do 

 
22 

Decreto nº 15.799/22 de 10 de novembro de 1922 que aprovou o Regulamento do Hospital Geral de 

Assistência do Departamento Nacional de Saúde Pública. (BRASIL, 1922) 
23 

Decreto nº 16.300/23 de 31 de dezembro de 1923 aprova o Regulamento do Departamento Nacional de Saúde  

Pública. (BRASIL,1923) 
24 

Decreto nº 20.109/31 de 15 de junho de 1931 regulamenta o Exercício da Enfermagem no Brasil, e que  

também fixa as condições para a equiparação curricular das Escolas de Enfermagem, bem como as instruções 

relativas ao processo de exame para a revalidação de diplo mas. (BRASIL, 1931) 
25 

Decreto nº 20.931/32 de 11 de janeiro de 1932 trata da regulamentação e fiscalização do  exercício  da 

Medicina, da Odontologia, da Medicina Veterinária, e das profissões de Farmacêutico, Parteira e Enfermeira. 

(BRASIL, 1932) 
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modelo biomédico de atenção  a  saúde  ressaltando  que,  embora  venha  sendo  questionado,  

ainda se encontra centrado na figura  do  médico  tendo  em vista  que  seu  foco  está na  doença, 

nas intervenções de alta tecnologia e no uso excessivo de medicações. Nesse sentido  muitos 

desafios estão por vir para  se  resistir  “à  lógica  biomédica  e  sua  articulação  com os  interesses 

do capitalismo contemporâneo” (RIBEIRO, FERLA, 2016, p. 312). 

Mas, retornando a 1949, a Lei 775
26

  regulamentou  o  ensino  da  enfermagem, 

destacando em seu Artigo 21 a determinação da contratação de enfermeiros diplomados para a 

direção dos serviços de enfermagem da rede hospitalar pública e privada (BRASIL, 1949). 

Tal fato nos reporta aos estudos realizados por Trevizan (1988),  Mendes  (1985),  Deienno  

(1993), Brito (1998), dentre outros, os quais reforçam que no Brasil,  ao  longo  dos  anos,  a  

função administrativa do enfermeiro ocupa lugar de destaque envolvendo fatores políticos, 

econômicos, sociais e culturais vigentes nas instituições de saúde e na sociedade. 

Posteriormente, na década de  1950,  especialmente  através  de  iniciativas  

governamentais, houve transformações significativas da realidade da sociedade brasileira,  em 

especial nas áreas de  desenvolvimento  econômico  e  social  e,  em  1955,  a  enfermagem 

brasileira teve a aprovação  da  Lei federal 2.604/55
27

  que  trata  da regulamentação  do exercício 

da enfermagem profissional e, em seu Artigo  3º,  na  alínea  ‘a’,   garante  aos  enfermeiros  a 

direção dos serviços de enfermagem nos estabelecimentos hospitalares e  de  saúde  pública,  

dentre outras atribuições do exercício profissional (BRASIL, 1955). 

A Lei de 19955 permaneceu durante 31 anos como o instrumento jurídico  mais  

importante sobre prática profissional e  a  atual Lei do  Exercício  da  Enfermagem
28

,  no  seu Art. 

11, descreve as atividades privativas do enfermeiro, inclusive as que se referem à gerência, 

fortalecendo a necessidade do ensino de administração na formação do enfermeiro (SANTOS, 

2001) 

Considerando as concepções de Bourdieu podemos  inferir que  o  campo  da  

enfermagem permeia as instituições encarregadas pela formação, produção  e circulação do 

conhecimento e faz interface com o campo  da  administração.  Esse  campo  ocupa   espaço 

bastante relevante na formação profissional, na pesquisa e na produção do conhecimento e é 

transversal na formação e educação permanente do enfermeiro assistencial e docente. 

 

26 
Lei 775/49 nº de 6 de agosto de 1949 que dispõe sobre o ensino de enfermagem. (BRASIL, 1949)  

27 
Lei nº 2.604/55 de 17 de setembro de 1955 regulamenta o Exercício da Enfermagem Profissional. (ibid., p. 29- 

31). Esta lei foi regulamentada apenas 6 anos depois, em 28 d e março de 1961, através do Decreto nº 50.387/61. 

(BRASIL, 1961) 
28 

A Lei nº 7.498/86 de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a Regulamentação do Exercício da Enfermagem 

(BRASIL, 1986) foi regulamentada pelo Decreto nº 94.406/87 de 8 de junho de 1987 (BRASIL, 1987)  
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Christovam (2009) ressalta que, desde sua gênese,  o  saber  da  enfermagem  se 

constituiu de conhecimentos advindos não só do campo  da  biologia,  mas  também  da 

administração e, diferentemente da medicina, a enfermagem  voltou-se  não  só  para  o  cuidado, 

mas para o  processo  de  gerenciamento  dele  considerando  o  planejamento,  organização, 

controle e avaliação do ambiente, dos recursos materiais e dos equipamentos e pessoal 

necessário à prestação das ações de cuidado direto. 

Ressalta-se a importância de Florence Nightingale  enquanto  precursora  dos 

conhecimentos de administração em enfermagem no ambiente hospitalar. Assim,  podemos 

considerar que o inicio da formação do habitus gerencial  na  profissão  fundamentou-se  

inicialmente com a implantação da enfermagem moderna. 

Vale destacar que a professora  Aurora  de  Afonso  Costa,  primeira  diretora  da Escola 

de Enfermagem do Estado do Rio de  Janeiro  (EEERJ),  foi ex-aluna da Escola de Enfermagem 

Ana Nery e, certamente, teve um ensino focado não só no desenvolvimento das técnicas e em 

valores morais indicados  por  Florence,  mas  também nas  ações  gerenciais  por  ela  mencionadas 

e praticadas. No período da professora Aurora a frente da EEERJ, ela  assumia  a  direção e a 

divisão de ensino. Posteriormente, ex-alunas foram absorvidas como docentes e, dentre elas, a 

professora Rosalda Nogueira da Cruz Paim que ficou responsável pelo ensino,  já  que,  a época, 

não tinha estrutura de coordenação de curso. 

Depois, outras docentes  ficaram na divisão de ensino, junto à diretora, como a 

professora Maria Vanda de Oliveira e sua irmã  Crizolete,  que  foi  secretária  da  Escola.  Na 

escola, com alunos  em  regime de internato,  tinha  um  rigor  quanto  a  atitudes  e 

comportamentos, com normas rígidas, mas também mantinha um ambiente familiar bastante 

confortável e agradável. O cuidado com as alunas era foco da direção. 

 
Teve um período que a Escola teve em crise porque o Estado estava 

com problemas de verbas então nos finais de semana a gente ia pra 

casa dos parentes porque a Escola não tinha como bancar a 

alimentação. Mas a gente tinha a roupa lavada, alimentação, biblioteca 

para estudar e para ler, uma sala de música com uma radiola antiga e a 

gente fazia a festa do disco. Tinha piano, violão, porque quem sabia 

alguma coisa ensinava um para o outro, porque não tínhamos professor 

de música. Nós tínhamos um ônibus e dois motoristas que faziam o 

percurso para o hospital, para aulas no anatômico e também para visita 

de tratamento de água. Fazia parte das atividades que a gente tinha 

pelo currículo da época. (E6) 

 

Os alunos junto aos docentes  desenvolviam  suas  atividades  práticas  e  administrativas 

nas unidades do hospital, mas as ações gerenciais ainda estavam muito vinculadas a 
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burocracias de organização  dos  serviços.  Assim,  administrar  e  assistir  eram  atos  estanques. 

Anos depois, iniciaram-se discussões sobre a  dicotomia  entre  assistir  e  administrar,  tendo  em 

vista que os profissionais reproduziam na assistência habitus gerenciais que  os  afastavam  do 

cuidado direto, atividade precípua de sua formação. 

Essa fragmentação entre assistir e  administrar,  pode  ser  compreendida  com a  divisão  

do trabalho  na  enfermagem.  Nesse  sentido,  Xavier,  Garcia  e  Nascimento  (1988) abordam que 

a divisão social  do  trabalho  na  enfermagem  assume  as  características  do  mercado  capitalista  

de produção, onde o trabalho é parcelado e não se tem controle sobre o produto final, a 

assistência de enfermagem. Assim, “o enfermeiro se distancia  cada  vez  mais  do  paciente, 

ocupando cargos de  chefia,  gerenciando  as  ações  de  enfermagem  e  acirrando  os  conflitos  

entre enfermeiros e os demais trabalhadores de enfermagem”. (ibid., p. 197) 

Por outro lado, o estilo gerencial ensinado  e  exercido  pelo  enfermeiro  se  processou  

nos  moldes  da  administração  controladora  e  coercitiva.  A  formação   profissional   do 

enfermeiro baseou-se no modelo empregado  nos  hospitais  e  foi  fortemente  influenciada  pelo 

estilo de Gerência Clássica, a  partir  dos princípios  defendidos  por Taylor  e Fayol e os serviços  

de enfermagem consequentemente seguiram os pressupostos  desta abordagem teórica. Nesta 

concepção, ao administrador  cabe  planejar,  supervisionar  e  controlar  as  atividades,  reforçando 

a divisão do trabalho entre os que pensam e os que executam os processos da organização. 

A visão taylorista dá ênfase às tarefas, sistematicamente repetitivas e ao profissional 

dedicado e submisso, visto como peça da engrenagem produtiva. Tais características vinham 

de encontro à origem ideológica  da  enfermagem  e,  nesse  sentido,  o  perfil  do  enfermeiro  seria 

de um profissional obediente, socialmente acrítico e sempre apto a atender as demandas da 

sociedade. (ibib.) 

Para Taylor (2012) os administradores necessitavam dedicar a  maior  parte  do  seu 

tempo no planejamento, pois o trabalho intelectual precisava de  tranquilidade  para  ser 

desenvolvido.  Essa  teoria  introduzia  o  princípio  da  fragmentação  do  trabalho, a   forma 

mecânica de produzir, desprendida da associação do pensar e agir. A dicotomia  entre  pensar e 

fazer reforçou também a dissociação entre o ensino e assistência. 

Em  estudo  realizado  por Soares (1999) sobre as relações  entre  enfermeiros  docentes  

e assistenciais que atuavam no  mesmo  hospital  de  ensino  da  UFF,  ficou  claramente  

demonstrado  que  essa  dicotomia  entre  ensinar  e  assistir  ainda  estava  presente   nos 

depoimentos dos  profissionais.  Nesse  entendimento,  aos  docentes  cabia  a  atividade  intelectual  

e aos enfermeiros assistenciais executar o cuidado, sem que houvesse intencionalidade crítica 
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em  seu fazer.  Nesse  sentido,  ficou  evidenciado  que  os  enfermeiros  assistenciais   não 

entendiam o processo de trabalho do docente e, no lugar da cumplicidade de saberes havia 

disputa reforçada pela falta de uma política institucional que dava  voz  e  voto  somente  aos 

docentes nos conselhos da universidade e diferençava  enfermeiros  docentes  e  assistenciais  até 

pela cor do crachá. 

Na enfermagem, a posição ocupada  pelos  enfermeiros  docentes  também  estava 

atrelada a aquisição de capital cultural e, no interior do  campo  e  ensino,  tal  processo  era 

facilitado pela liberação e incentivo para que os docentes  fizessem  sua inserção na  pós- 

graduação stricto sensu. De forma distinta, os enfermeiros assistenciais não teriam a mesma 

prerrogativa. 

Mas ainda assim, havia, por parte dos enfermeiros assistenciais, desejo de  que  os 

docentes estivessem em cooperação com os assistenciais gerenciando clínicas, trazendo 

melhor qualidade  à  assistência,  promovendo  supervisão  de  procedimentos,  elaborando 

protocolos e envolvimento mais efetivo no processo ensino aprendizagem dos alunos. Outra 

aspiração referia-se ao campo político  universitário,  já  que  os  assistenciais  precisavam  contar 

com o apoio dos docentes na luta de espaços de poder, como no direito  de  escolha  da 

Subdiretora de Enfermagem do Hospital Universitário. 

Com o passar dos anos, depois da primeira diretora escolhida pela  comunidade,  um 

grupo da assistência do Hospital articularam-se e realizaram uma consulta informal  onde  toda 

equipe poderia expressar sua opinião quanto ao docente que desejavam ocupara o cargo de 

Subdiretoria de enfermagem do HUAP, numa perspectiva do diretor do hospital aceitar tal 

proposição com a aquiescência da Escola de Enfermagem. 

Havia, portanto, manifestações dos assistenciais de mudar o modelo vigente e 

necessitavam do apoio da Escola de Enfermagem que  se  iniciou na gestão das professoras 

Maisa Freire e Alba Alconforado, ambas escolhidas para o cargo de direção da Escola de 

Enfermagem. 

Mais tarde, os enfermeiros assistenciais também se voltaram  para  acumular  capital 

cultural mediante  a  busca  por  cursos  de  pós-graduação  buscando  melhoria  na  carreira, 

inserção no ensino e reconhecimento e ampliação de seu prestigio no campo de saúde e no  

subcampo da enfermagem. 

Por sua vez, a integração entre ensino e serviço avançou com a criação da de forma 

Comissão Interministerial de Gestão  do  Trabalho  e  da  Educação  em  Saúde,  ambas  vinculada 

ao Ministério da Educação e ao Ministério da Saúde, quando houve a implementação de 
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programas, tais como: Programa  Nacional  de  Reorientação  da  Formação  Profissional  em  

Saúde (Pró-Saúde), o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde), 

voltados melhorar a integração dos  cursos  de  graduação  com  as  secretarias  municipais  de  

saúde (FERREIRA, et al, 2007) 

Ferreira, et al (2007) citam estudos de Azevedo
29

 et al (2013) e Beal
30

 (2102) que 

ressaltam os  desafios  a  serem enfrentados  tais  como  a  organização  dos currículos  dos cursos, 

os rodízios dos grupos de alunos, a carência de recursos humanos no serviço e as formas de 

contratação docente, a organização do processo de trabalho, a integração dos alunos com as 

equipes e acolhimento dos mesmos e  a  pouca  educação  permanente  nos  serviços  de  saúde. 

Para tanto, haveria também de se  enfrentar  as  questões   relacionadas  a  relação  entre 

profissionais do  ensino  e  da  assistência  e  a  relação  entre  as  instituições  envolvidas.  Embora 

tais programas estejam voltados mais particularmente para a  atenção  primária,  os  desafios  a 

serem enfrentados no ambiente hospitalar não se diferem. 

A Escola de Enfermagem teve sua primeira inserção na pós-graduação lato sensu em 

metodologia do ensino superior coordenado pela professora  Rica  Cohen  Benchimol, que não 

durou muito tempo. Em seguida, em 1975, envolveu-se no curso de Especialização em 

Administração  dos  Serviços  de  Enfermagem  oferecido  pelo  Núcleo   de  Assistência   Técnica 

em Administração Hospitalar
31

 do HUAP –  NATAH/HUAP/UFF,  que  também  oferecia  o 

Cursos de Administração em Serviços  de  Enfermagem,  coordenado  por  uma  docente   da 

Escola de  Enfermagem,  professora  Maria  Wanda.  Muitos  docentes  da  Escola  de  Enfermagem 

e  enfermeiros  do  hospital universitário  foram  incentivados  a  realizarem  este  curso   e 

aprofundar seus conhecimentos na área da gerência. 

A época, o acesso ao conhecimento não gerou mudança no habitus de ensinar, de 

compreender a dinâmica gerencial do cuidado direto e  indireto  e  da  gestão  dos  serviços  de 

saúde de uma forma mais participativa tendo em vista que o predomínio  desse  saber  estava 

atrelado aos princípios da Escola Científica e Clássica da Administração e a aplicabilidade 

29 
AZEVEDO, B. M. S.; FERIGATO, S.; SOUZA, T. P.; CARVALHO, S. R. A formação médica em debate: 

perspectivas a partir do encontro entre instituição de ensino e rede pública de saúde. Interfa ce (Botucatu) 

[Internet]. 2013 [acesso 2014 Mar 18]; 17(44): 187-200. Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S141432832013000100015&lng=pt&nrm=iso  
30 

BEAL, J.A. Academic-service partnerships in nursing: an integrative. Rev Nurs Res Pract [Internet]. 2012 

[acesso 2013 Out 13]; 28(6):327-332. Disponível em: http://www.ncbi. nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3324158/ 
31 

Os NATs surgem a partir de 1975 para implementarem as propostas do Programa de Assistência Técnica, 

criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de “obter bons índices de retorno do capital investido, seja 

através da receita financeira da produtividade hospitalar, seja pela qualidade da formação profissional 

alcançada”(OLIVEIRA, 1985, p.169). No HUAP, denominou-se Núcleo de Assistência Técnica em 

Administração Hospitalar (NATAH), referendado pelo Conselho Universitário e regulamentado pela Resolução 

nº 14/77 do então Reitor da época. 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S141432832013000100015&amp;lng=pt&amp;nrm=iso
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&amp;pid=S141432832013000100015&amp;lng=pt&amp;nrm=iso
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desse saber voltava-se muito para a ação de supervisão do enfermeiro com enfoque do rígido 

controle dos recursos e das ações do enfermeiro e da equipe de enfermagem. 

Assim, o habitus gerencial caracterizou-se pela  impessoalidade  nas  relações, 

centralização do poder, rígida hierarquia e conduta autoritária. O  trabalho  do  enfermeiro centrava-

se predominantemente em atividades administrativas, com ênfase na burocracia,  no controle das 

tarefas e do comportamento dos  profissionais  além de  se  determinar  quem faz,  o que faz e como 

seria feito o trabalho. Dessa forma o processo de cuidar era fragmentado em atividades tais como: 

quem  fica  responsável  pelo  banho,  quem  prepara  e  administra medicações, quem fica com os 

curativos, dentre outras  ações,  caracterizando  a  divisão  do paciente em partes a serem cuidadas. 

Trevizan (1988) reforça essa compreensão das ações gerenciais do enfermeiro quando 

aborda que, ao longo da trajetória profissional, a enfermeira desempenhou seu papel de 

controladora do trabalho e  da  equipe de  enfermagem,  centrando  suas  ações  

predominantemente  em  atividades  administrativas  burocráticas,  distante   de   sua   função 

precípua, o gerenciamento do cuidado. 

Lógico é que essas enfermeiras não só seguiam o modelo gerencial das  instituições  de 

saúde, mas levavam consigo a bagagem  do  ensino  de  administração  das  Escolas  de 

Enfermagem. Portanto, as docentes das Escolas de Enfermagem reproduziam esse modelo ao 

ensinar, com base no modelo inculcado em sua formação e reproduzido pelos gestores da 

organização hospitalar. 

A Escola de Enfermagem não  fugiu  a  regra  institucionalizada quanto ao padrão de 

gestão impregnado na época nas instituições de formação e  de  assistência.  Quando  da  sua 

criação, em 1944, a Escola de Enfermagem do Estado do Rio de  Janeiro  era  ainda  uma 

unidade de ensino  isolada  e  gerenciada  por  uma  mulher  que  deveria  ter  uma  presença  

marcante e decisiva para o controle das alunas internas, sob sua responsabilidade. 

A estrutura organizacional e o modelo gerencial  eram  rígidos  e  a  diretora  exercia  

também o papel de coordenadora do curso de graduação, gerenciando  as  atividades 

administrativas e acadêmicas da unidade.  O  processo  decisório  estava  centralizado  em  suas 

mãos e, no seu estilo gerencial, o controle era marcante e a comunicação  entre  a  direção  e 

docentes era predominantemente formal. 

As demandas contemporâneas exigiriam mudanças  no  mercado  de  trabalho  e  na 

formação e conduta dos gerentes. Pela questão de sobrevivência financeira, de competição por 

clientes e produtos e, em função do rápido avanço tecnológico, muitas empresas 
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empreenderam-se na busca de mudanças  nos  processos e  nas  relações  de  trabalho.  Na busca 

de perseguir e garantir seu  crescimento,  muitas  organizações  buscaram  novas 

concepções/modelos a fim  de  se  tornarem  mais leves e ágeis, respondendo mais rapidamente 

as necessidades de seus clientes e trabalhadores, otimizando recursos e buscando qualificar os 

serviços. São as adequações necessárias ao estilo tradicional para dar conta de uma nova 

ordem social e econômica. 

Para tal, seria necessário superar os parâmetros  da  administração  clássica  e  de 

estabelecer relações mais dinâmicas que incrementassem  o  processo  de  comunicação,  como 

forma facilitadora de desenvolver serviços/produtos  de  qualidade,  o  que  está   diretamente 

atrelado ao modelo gerencial e a filosofia de trabalho institucional. 

 
As novas abordagens trazem conceitos de flexibilidade, redução da hierarquia, 

trabalho em equipe e descentralização das decisões, visando a satisfação dos clientes 

e trabalhadores, bem como a produtividade e a responsabilidade compartilhada, que 

devem ser vislumbradas pelos gerentes do futuro (FERNANDES et  al, 2003,  p. 

166). 

 
Nesse contexto, muitos gestores de hospitais vêm buscando resultados que reflitam no bem-

estar dos indivíduos e da comunidade. As ações voltam-se  para  otimizar recursos e garantir a 

qualidade dos serviços prestados e acredita-se que “a enfermagem deverá também acompanhar as 

transformações da sociedade contemporânea” (ibid., p.162). Fernandes, et al (2003)  

desenvolveram  estudo  em  uma  instituição  privada  e  identificaram  que  as  enfermeiras, no 

cotidiano de seu trabalho gerencial, já apresentam tendência à democratização das ações, privilegiam  

o  trabalho em  equipe,   a  participação  dos  trabalhadores  e  desenvolvimento  grupal e 

consideram que o gerenciamento da qualidade pode ter sido uma variável que influenciou  a conduta 

das enfermeiras. 

No entanto, essa realidade não atinge no mesmo tempo a grande parte dos 

profissionais, ainda que estejamos no século XXI. É um processo que passeia entre  ações 

inovadoras e atitudes ainda marcadas pela cultura tradicional. Tal fato se comprova em estudo 

recentemente desenvolvido com enfermeiros, assistenciais e coordenadores que atuam em seis 

Unidades de Terapia Intensiva de Adulto, em cinco hospitais da rede privada, quando  se  

identificou  que  tanto  os  enfermeiros  assistenciais  quanto os   coordenadores   partilham   de 

muitas ações, embora possuam algumas visões distintas e, ambos, apresentaram um perfil 

baseado em perspectivas gerenciais sustentadas nos modelos industriais do início do século 

XX. (LEITE et al, 2017) 
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Mas tal processo não perpassa só  as  instituições  de  saúde.  Ao  se reportarem a gestão 

de universidades, Janissek, Campos, Figueiredo e Melo (2016) buscaram identificar  e  analisar 

como os gestores  de  quatro  universidades  públicas  brasileiras  percebem o  grau de  importância 

e de adoção de um conjunto de práticas de gestão consideradas  inovadoras  para  a  gestão  

pública. Apesar dos gestores avaliarem esse conjunto de práticas como significativamente 

importantes, os mesmos percebem que elas são  muito  pouco  utilizadas  no  contexto 

organizacional onde atuam. 

Constata-se que, mesmo diante das perspectivas inovadoras  de  gerenciar,  muitas 

instituições públicas de saúde e educação brasileiras não responderam da mesma  forma  e  no 

mesmo tempo  as  novas  perspectivas  mundiais, apresentando dificuldades de rápida adaptação 

a nova realidade. 

Por outro lado, os órgãos formadores, as instituições educacionais em todos os  níveis 

devem formar profissionais dentro das novas exigências do mercado de trabalho. Os docentes, 

formados nos modelos tradicionais,  teriam também  que  reformular  suas  concepções  e  

conceitos, apreender novas estratégias de ensino e abordagens de gerenciar para formar os 

futuros gerentes dos serviços de enfermagem. 

Fávero, em 1996, apontou que, para  esse  remodelamento,  seria  necessária  a integração 

de novos conhecimentos e habilidades, sintonizados a uma prática  administrativa  mais aberta, 

flexível e participativa, fundamentada não só  na  razão,  mas  também  na  sensibilidade  e  na 

intuição. Mais recentemente Fernandes, et al (2003, p. 162) destacaram que as enfermeiras, 

enquanto responsáveis pela gerência do cuidado e que estão inseridas nas instituições que vem 

acompanhando as mudanças, devem buscar “inovações na esfera  gerencial  que  permitam 

amenizar as consequências do modelo de gerência clássica, adotado até hoje na maioria das 

instituições de saúde”. 

Se ainda estamos num momento de transição, de romper com paradigmas tradicionais, 

docentes da área de gestão buscaram  participar de eventos/cursos dessa esfera para  atualizarem-

se quanto às concepções modernas de gerenciar, de forma a  amenizar  as  consequências da 

gerência clássica, através de ações/atitudes mais flexíveis e humanizadas, onde se compartilha 

condutas e responsabilidades no processo de trabalho de cuidar e ensinar. 

Não bastaria, no entanto, disponibilizar-se em aprender e refletir para  estar  pronto  às 

novas discussões  que  iriam  emergir  no  exercício  da  docência  junto  aos  alunos.  Era  preciso  

que no ensino teórico-prático e estágio supervisionado e/ou internato fosse oportunizado aos 

discentes visualizar, perceber as concepções teóricas da administração moderna. O primeiro 
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confronto se estabelece: as aulas teóricas são  reformuladas  e  há  espaço  de  discussão  das  

teorias administrativas,  das  estruturas  organizacionais  tradicionais  e  inovadoras  e  das  relações 

de trabalho diversificadas dentro de cada concepção teórica. 

Mas, na prática, a maioria dos campos de ensino onde os alunos deveriam visualizar e 

experimentar os novos modelos de  gestão  se  encontra  ainda  a  velha  e  discutida  forma  de  

gestão tradicionalista adotada até hoje em muitas das instituições de saúde. As enfermeiras, 

responsáveis pela gerência do cuidado, acabam por reproduzir o modelo institucionalizado. 

Quinn et al (2003, p. 24), ao abordarem sobre  o  processo de aprendizagem,  lembram 

que “uma competência implica a detenção tanto de um conhecimento quanto da capacidade 

comportamental de agir de maneira adequada. Para desenvolver determinadas competências é 

preciso não só ser apresentado ao conhecimento teórico como  ter  a  oportunidade  de  praticá- 

las”. É necessário então buscar oportunidades que  propiciem  aos  alunos  o  desenvolvimento 

dessas habilidades concretamente. 

Poderia se pensar numa mobilização de capacitação dos assistenciais de forma que 

facilitasse a adesão dos mesmos a modelos mais adequados aos dias atuais, onde o cliente é a 

liderança do enfermeiro é um elemento fundamental na  gerencia  do  cuidado  e  dos  serviços. 

Nesse sentido, Pereira et al  (2015)  verificaram  que  os  enfermeiros  reconhecem a  importância 

da liderança, mas consideram que a  formação  para  esse aspecto  foi reduzida e limitada apenas 

ao período da graduação, se fazendo necessária uma formação específica que qualifique os 

profissionais para uma atuação mais competente, humanizada e ética. 

Os enfermeiros também reconhecem que a liderança é aprimorada com tempo de 

experiência e sofre influência de acordo com os objetivos organizacionais destacando que a 

comunicação, valorização da intersubjetividade e autoridade são entendidas como habilidades 

importantes na organização da enfermagem (PAULA et al, 2012). Nesse sentido, os autores 

ressaltam que se torna necessário  que  as  organizações  hospitalares  implementem  o 

aprimoramento profissional dos enfermeiros gestores para garantir a qualidade do  cuidado  em 

saúde prestado frente às necessidades contemporâneas. 

Por outro lado, os modelos de  gestão  não  estão  somente  vinculados  ao  aprendizado, 

mas frequentemente atrelados a nossa identidade e emoções  (QUINN,  et  al 2003). Com isso, 

nem sempre se percebe a forma de gerenciar e, tendo em vista a complexidade da vida e do 

trabalho, pode-se recorrer a mais de um modelo que defina a melhor forma de determinada 

organização engendrar-se nessa seara. 
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Estratégias competitivas, a informatização e a comunicação efetiva como elemento 

fundamental na tomada de decisão,  relação estreita com a moderna gestão de pessoas, 

gerenciamento dos diversos  processos  trabalho  que  acontecem  no  cotidiano  da  organização  e 

o impacto das ações dos profissionais no meio ambiente são alguns dos componentes que 

comportam nas novas práticas administrativas e gerenciais. 
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5 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 
 

Através do  senso  comum  se  faz  julgamentos  de  qualquer  situação/evento/fenômeno, 

mas o pensamento científico tem uma lógica refinada de caminhar para a construção do  

conhecimento com bases na abordagem qualitativa, permeado de significados  e  de 

intencionalidade que circundam o momento político-social-histórico desse estudo. 

 
5.1 Natureza do Estudo 

 
 

Trata-se de  um  estudo  descritivo,  exploratório,  de  abordagem  qualitativa,  que  se 

propõe resgatar as tendências gerenciais da primeira  direção  escolhida,  através  do  voto,  pelos 

três  segmentos  universitários  que  compunham  a  Escola  de  Enfermagem.  Compreendeu, 

portanto o período de 1987 a 1991, que demarcou o inicio de um processo diferenciado e mais 

democrático de nomeação dos diretores das unidades de ensino na Universidade Federal 

Fluminense. 

A abordagem da pesquisa é qualitativa, pois utiliza o universo  dos  significados,  dos 

motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esses fenômenos humanos 

são entendidos como parte da realidade social,  já  que  o  ser humano  se  distingue  não  só  por 

agir, mas pensar sobre o que faz e por interpretar suas  ações  dentro  e  a  partir  da  realidade 

vivida e partilhada com seus semelhantes (MINAYO, 2014). 

No âmbito da abordagem qualitativa, a pesquisa baseou-se  em documentos  escritos  e 

fonte oral, que proporcionam a compreensão e produção acerca de determinados recortes da 

realidade política, econômico e social da época. 

 
5.2 Fonte de dados 

 
 

Hoje se dispõe de muitos instrumentos metodológicos, dependendo  da natureza do 

objeto e a corrente de pensamento que guia a pesquisa. Nesse sentido, “o que determina como 

trabalhar é o problema  que  se  quer  trabalhar: só  se  escolhe  o  caminho  quando se sabe aonde 

se quer chegar” (GOLDENBERG, 2004, p. 14). 

Para o desenvolvimento da pesquisa em foco utilizou-se a análise de fontes obtidas por 

depoimentos através da história oral de  membros  do  corpo  social da  Escola  de Enfermagem e 

da Universidade, e documentos pertencentes ao Centro de Memória desta instituição. 
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Quanto à história oral, Freitas (1992 p. 17) ressalta que 

 
[ela] centra-se na memória humana e sua capacidade de rememorar o passado 

enquanto testemunha do vivido. Podemos entender a memória como a presença do 

passado, como uma construção psíquica e intelectual de fragmentos represent ativos 

desse mesmo passado, nunca em sua totalidade, mas parciais em decorrência dos 

estímulos para a sua seleção. Não é somente a lembrança de um certo indivíduo, mas 

de um indivíduo inserido em um contexto familiar ou social.  

 
Para Alberti (1989, p. 4) a história oral “apenas pode  ser  empregada  em  pesquisas  

sobre temas contemporâneos, ocorridos em um passado não muito remoto,  isto  é,  que  a  

memória dos seres humanos alcance, para que se  possa  entrevistar  pessoas  que  dele 

participaram, sejam como atores, sejam como testemunhas”. 

Matos e Senna (2011, p. 96) enfatizam que a fonte oral traz uma dimensão  viva,  

oferecendo novas perspectivas, tendo em vista que o pesquisador pode utilizar documentos  

variados, além dos escritos. No entanto, ressalta  as  autoras  que  a “escrita  e as narrativas orais 

não são fontes excludentes entre si, mas complementam-se mutuamente” (ibid., p. 97). 

Assim, a opção por utilizar também os documentos trouxe ao estudo uma riqueza de 

informações, pois a partir deles se organizou e extraiu fatos, decisões e marcos importantes 

ocorridos ao longo dessa gestão, que poderiam escapar a memória dos depoentes. Seu uso se 

justifica tendo em vista que  possibilitou  também  ampliar  o  entendimento  da  dimensão  do 

tempo e contextualização social. 

Cellard (2008) destaca que a análise documental favorece a observação do processo de 

maturação ou de evolução de indivíduos, grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, 

mentalidades, práticas, entre outros e acrescenta que 

[...] 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 (CELLARD, 2008, p. 295).  

 

Como fonte documental, foi utilizado o livro de Atas do Colegiado de  Unidade da 

Escola de Enfermagem da  UFF  (1970  a 1991), sendo  consideradas  todas as atas das reuniões 

do colegiado de unidade, presidido pela diretora no  período  1987-1991,  onde  se  contempla  

fatos ocorridos, informes e  decisões  pontuadas  pela  própria  diretora  ou  por  membros  eleitos 

ou convidados que integraram o órgão máximo e decisório da Escola à época. Tais atas 
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encontram-se no Centro de Memória da Escola de Enfermagem, estando vinte e nove  delas 

redigidas no livro de Atas e somente uma datilografada, apensada ao mesmo livro
32

. 

Para a coleta de dados documentais, foi desenvolvido um roteiro (Apêndice A), após a 

seleção dos documentos que seriam de relevância para o estudo. 

Os depoimentos foram obtidos através da história oral, enquanto técnica de pesquisa,  a 

partir de entrevistas  semiestruturadas  realizadas  com  doze  docentes   que  foram  membros 

titulares do Colegiado de Unidade ou ocuparam  cargos enquanto direção de Centro 

Universitário, Chefias de Departamentos, Coordenação de Curso de  Graduação  e  Pós- 

Graduação, Subdiretoras de Enfermagem do HUAP, ou seja, docentes  que  conviveram 

diretamente com a direção da Escola neste período, e foram relevantes nos encaminhamento e 

decisões tomadas. As declarações de dois servidores técnico-administrativos também foram 

incluídas, já que conviveram  numa  relação  próxima  à  direção  da  Escola  ou  participaram  de 

fatos relevantes da Universidade que permearam a conduta desta direção. 

O dispositivo que orientou a condução da entrevista foi um roteiro  semiestruturado, 

contendo dados sobre o perfil dos depoentes  e tópicos que nortearam a lembrança dos 

entrevistados sobre o período desse estudo. O Apêndice B foi o instrumento que norteou as 

entrevistas com os docentes,  e  o  Apêndice  C,  com  os  técnico-administrativos.  Dessa  forma, 

foi possível obter o testemunho de  acontecimentos, conjunturas  e  posições  dos  depoentes,  

tendo a preocupação de não inibir o fluxo da memória dos depoentes. 

Como critério de inclusão dos depoentes:  ser docente,  membro  do  colegiado  de 

unidade no período de 1987-1991 ou ter ocupado cargo de chefia em estreita relação com a 

direção da Unidade ou ser servidor técnico-administrativo que atuou junto a direção e 

participou do processo de consulta à comunidade. Foram excluídos os docentes ou técnico- 

administrativos  que  estiveram  impossibilitados   por  qualquer   razão  de  conceber  a  entrevista  e 

a autora da pesquisa que ocupou no período de 1987  a  1989  o  cargo  de  chefia  de 

departamento da Escola de Enfermagem. 

 

5.3 Tratamento e análise dos dados 

 
Utilizou-se a análise  temática  como  método  interpretativo  de  análise  de  dados 

qualitativos com base em Minayo. Segundo a autora, a análise temática “está ligada a uma 

32 
Outras informações foram utilizadas para embasar os achados nos dados documentais e nas entrevistas 

disponibilizadas no Site da Universidade Federal Fluminense, tais como Estatuto e Regimento da Universidade 

de 1983, Cronologia da UFF, Regimento das Consultas Eleitorais da UFF, História do HUAP e informação no 

Site da EEAAC, bem como entrevista com a diretora do período, publicada na revista “ Enfermagem Científica”, 

e reportagens do jornal “O Flunimense” e “O Globo”. 
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afirmação a respeito de determinado assunto [...]”, podendo ser “apresentada através de uma 

palavra, de uma frase, de um resumo” (MINAYO, 2014, p. 315). 

O tema surge naturalmente de um texto analisado; é uma unidade de  significação  que 

“denota estrutura de relevância,  valores  de  referência  e  modelos  de  comportamento  presentes 

ou subjacentes no discurso” (ibid., p. 316). 

A análise temática se constitui em três  etapas: Pré-análise; Exploração do material; 

Tratamento dos resultados obtidos e interpretação. 

Na primeira etapa, a Pré-Análise, delimitou-se as atas das reuniões do Colegiado de 

Unidade, registradas no período de 1987-1991, como  documentos a  serem  analisados  de  

acordo com  os  objetivos  da  pesquisa.  Nessa  fase,  realizou-se  leitura  flutuante  dos 

documentos, a constituição do corpus, e a reformulação do roteiro de entrevistas. 

Na fase de Exploração do Material, o pesquisador busca  encontrar as categorias 

através das expressões ou palavras significativas para organizar os conteúdos. Para tal, utilizou-

se os temas como unidades de registro, que recortados e classificados  geraram  as categorias e 

subcategorias. 

No que se refere ao  Tratamento  dos  Resultados  Obtidos  e  Interpretação,  última  etapa 

da análise temática, o pesquisador coloca em destaque as informações obtidas para então interpretá-

las relacionando ao desenho teórico delimitado  inicialmente,  ou  propor  outras  dimensões teóricas 

pertinentes à leitura do material construído (ibid., p. 318). 

De posse dos dados coletados, após leitura e olhar atento aos significados para 

compreendê-los  em  sua magnitude,  os  mesmo  foram  selecionados  e  organizados  em 

categorias que expressam os objetivos formulados, cabendo, na fase de análise, ampliar o 

conhecimento sobre os acontecimentos, notificações e informes que acabam por conduzir os 

modelos gerenciais ou tendências gerenciais da direção da Unidade no período 1987-1991, 

articulado ao contexto da época. Assim, os dados foram organizados e apresentados de forma 

estruturada, segundo a análise temática, atendendo aos objetivos do estudo e  analisados  e  

discutidos a luz do aporte teórico de Pierre Bourdieu. 

 
5.4 Aspectos éticos da pesquisa 

 
 

A pesquisa em foco consiste em parte de uma pesquisa mais ampla,  intitulada: 

“Historiografia dos modelos de gestão dos dirigentes de Enfermagem em diferentes cenários”, 

submetida à Plataforma Brasil e aprovada pelo CEP sob o número 771.846 em 08 de agosto 
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de 2014, atendendo aos preceitos da Resolução CNS/MS 466/12, incluindo a aquiescência da 

direção da EEAAC/ UFF para coleta dos dados no Centro de Memória da instituição. 

O Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) foi oferecido aos sujeitos da 

pesquisa para  conhecimento  e  qualquer  esclarecimento  que  se  fizesse  necessário,  elaborado  

em duas vias, sendo uma retida com  o  pesquisador  responsável  e  a  outra  cedida  aos 

depoentes, no qual consta a assinatura de ambos, conforme explicitado no Anexo A. 

Os participantes da  pesquisa  foram informados  da  plena  liberdade  que  teriam de retirar 

o consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem qualquer tipo de penalização. 

Os participantes tiveram a garantia da confidencialidade das informações geradas, e os 

nomes dos informantes não serão citados em trabalhos, apresentações, relatórios, pois foram 

utilizados codinomes, tendo sido identificados pela letra  “E”  seguido  do  número  de  ordem em  

que as entrevistas aconteceram, seguindo uma sequencia lógica de E1 a E14. 

Os resultados dessa pesquisa  serão  divulgados  mediante  publicações  de  artigos 

científicos e eventos. 

 
Dos riscos aos sujeitos 

A pesquisa não apresentou risco em potencial para os participantes uma  vez  que  não 

houve qualquer tipo de exposição. Os dados de fonte escrita foram colhidos  no  Centro  de 

Memória da Escola de Enfermagem e  os  depoimentos foram  realizados  em  ambiente 

previamente agendado de acordo com a possibilidade e preferência dos participantes. Na 

abordagem aos  participantes,  foram  realizados  os  esclarecimentos  necessários  tendo  os 

mesmos recebido o termo de consentimento livre e esclarecido, que contém o telefone da 

pesquisadora para qualquer dúvida ou desistência ao longo do processo. 

 
Dos Benefícios 

A pesquisa buscou trazer benefício em nível coletivo, oportunizando à comunidade de 

enfermagem conhecer fatos relevantes, e o caminho de uma gestão da Escola de Enfermagem, 

durante o percurso de 1987-1991. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

Neste capítulo os dados coletados foram agrupados em três etapas. Na primeira, são 

apresentados os resultados referentes à  caracterização  dos  documentos  analisados e  dos 

sujeitos do  estudo.  Na  segunda  etapa  apresenta-se  uma  contextualização  da  estrutura 

hierárquica da Universidade e da Escola de Enfermagem no período estudado e a terceira é 

constituída das  categorias  de  análise,  as  quais  foram  organizadas  nos  capítulos  que  se 

sucedem, de acordo com os objetivos traçados para o estudo, a saber: Categoria 1. Desafios e 

Realizações da Direção da Escola de Enfermagem/Gestão Quadriênio 1987-1991; Categoria 2. O 

Habitus Gerencial e o Fazer Administrativo da Direção da Escola de Enfermagem; Categoria 3. 

As Tendências de Modelos Gerenciais da Direção da Escola de Enfermagem. 

 
6.1 Caracterização dos dados documentais: a primeira forma de contato com fatos e 

decisões de uma época 

 
O total de registros no Livro de Atas do Colegiado da Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), da gestão 1987-1991  somam 29  (vinte  e  nove)  Atas 

das reuniões, numeradas da 1ª (primeira) a 29ª (vigésima nona), pela ordem das datas que 

ocorreram, iniciando na pagina 127 verso e findando na página 193 verso, todas transcritas 

manualmente. No entanto, encontra-se apensada ao este livro a 30ª (trigésima) Ata do 

Colegiado de Unidade, datilografada, que antecede  a  poucos  dias  do  término  dessa  gestão  e 

que também foi utilizada na fase de coleta de dados documentais. 

O quadro 12 apresenta as datas das reuniões a que se teve acesso,  em  ordem 

cronológica, seu caráter ordinário ou  extraordinário,  às  páginas  que  iniciam  e  terminam  cada 

uma delas e o local de realização dessas mesmas. 

 
Quadro 12 - Demonstrativo das atas do Colegiado de Unidade quadriênio 1987-1991 

 

Número 

de ordem 

das 

reuniões 

Datas das 

reuniões 

Caráter da reunião Páginas do livro de atas do 

Colegiado de Unidade 

Local da reunião 

1ª 14/05/1987 Ordinária 127 verso a 129 frente. Sala da direção 

2ª 17/07/1987 Não consta 129 frente a 131 verso Sala da direção 

3ª 17/09/1987 Não consta 132 frente a 134 verso Não cita local 

4ª 16/10/1987 Extraordinária 135 frente a 136 verso Não cita local 

5ª 13/01/1988 Ordinária 137 frente a 137 verso Sala da direção 

6ª 15/04/1988 Ordinária 138 frente a 140 frente Sala da direção 

7ª 08/06/1988 Ordinária 140 frente a 143 frente Sala da direção 
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8ª 14/09/1988 Ordinária 143 frente a 145 frente Sala 1 

9ª 14/10/1988 Não consta 145 frente a 148 frente Sala da direção 

10ª 29/12/1988 Ordinária 148 verso a 151 frente Sala da direção 

11ª 04/01/1989 Extraordinária 151 frente a 152 frente Sala da direção 

12ª 19/04/1989 Ordinária 152 frente a 155 frente Sala de reunião 

13ª 13/06/1989 Extraordinária 155 verso a 156 frente Sala de reunião 

14ª 24/08/1989 Extraordinária 158 verso a 159 verso Sala de reunião 

15ª 19/09/1989 Ordinária 156 frente a 158 frente Sala de reunião 

16ª 28/09/1989 Extraordinária 160 frente a 162 frente Sala de reunião 

17ª 19/10/1989 Extraordinária 162 frente a 164 frente Sala de reunião 

18ª 12/12/1989 Ordinária 164 verso a 166 frente Sala dos professores 

19 ª 02/04/1990 Extraordinária 166 verso a 168 frente Não cita local 

20ª 08/05/1990 Ordinária 168 verso a 170 frente Sala de reunião do CCS 

21ª 24/05/1990 Extraordinária 170 frente a 172 frente Sala de aula nº 35 

22ª 06/06/1990 Ordinária 172 frente a 175 verso Sala de reunião 

23ª 05/07/1990 Ordinária 175 verso a 178 frente Sala de reunião 

24ª 07/08/1990 Ordinária 178 frente a 180 verso Não cita local 

25ª 05/09/1990 Ordinária 180 verso a 183 frente Sala de reunião 

26ª 06/09/1990 Extraordinária 183 frente a 185 verso Sala de reunião 

27ª 18/10/1990 Extraordinária 185 frente a 186 frente Não cita local 

28ª 16/11/1990 Ordinária 186 frente a 190 frente Sala de reunião 

29ª 12/031991 Ordinária 190 frente a 193 verso Não cita local 

30ª 26/03/1991 Extraordinária Datilografada (4 fls) Sala de reunião 

Fonte: a própria autora 

 

 
No que concerne às atas, ressalta-se que a 14ª (24/08/1989) reunião que naturalmente 

antecede a 15ª ocorrida em 19/09/1989, foi transcrita no livro a posteriori e por isso foge a 

sequencia de páginas consecutivas. Algumas reuniões não constam o caráter da mesma, e em 

algumas delas não foi mencionado o local de realização. 

Destaca-se que em algumas atas  houve  menção  a  outras  reuniões  não  registradas  no 

livro e nem apensadas ao mesmo e não foram localizadas no acervo da Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa (EEAAC) e nem no Centro de Memória da EEAAC. Tal fato se 

identificou na 8ª ata de reunião, realizada em 14/09/1988, onde a presidente informou que, em 

função das férias dos docentes não houve quórum para que fosse concretizada  reunião  do 

Colegiado de Unidade, mas, por outro lado, consta o registro da ocorrência de duas reuniões 

extraordinárias nesse período, que não foram localizadas. 

Também, na reunião, ocorrida em 05/09/1990 (25ª  ata),  foi  citada  a  realização  da 

reunião de caráter extraordinário, ocorrida em  20/08/1990,  mas  não  foi  registrada  no  livro  e 

nem localizada. Mas, na 28ª ata (reunião de 16/11/190) se confirma a existência desta reunião 

extraordinária de 20/08 onde  está  descrito  na  integra  o  posicionamento  do  Colegiado  da 

Escola de Enfermagem sobre o processo de criação  do  Instituto  de  Saúde  da  Comunidade 

(ISC), tema da reunião de agosto de 1990. Destaca-se que existem documentos que não estão 

catalogados, pois ainda se encontram sem condições de manuseio. 
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Apesar de se perceber espaços de  tempo entre algumas reuniões, não há relato de 

outras reuniões, que não sejam as mencionadas acima. Algumas das atas fazem  menção  a 

discussões ou decisões  em outros conselhos, tais como Conselho de Centro,  Conselho 

Universitário ou de reuniões da  direção  com membros  de outras  unidades  de ensino  ou setores 

da Universidade. 

Neste contexto, os temas identificados nas atas somam 22 (vinte e duas) unidades de 

significação que definem o caráter do discurso contemplado nas atas das  reuniões,  ou  seja, 

permitiu alcançar o núcleo de compreensão do texto através das propostas, desafios, fatos e 

apreensão das ações gerenciais dessa gestão assim como do contexto que permeou a época 

estudada de forma a determinar a análise da pesquisa. 

 
Quadro 13 - Demonstrativo dos temas que constam nas atas  de  reunião  do  Colegiado  de 

Unidade da Escola de Enfermagem no período de 1987-1991 e o número de vezes que são 

abordados 

 
TEMAS ABORDADOS ORDEM DAS ATAS MENÇÕES PERCENTUA L 

Recursos financeiro e orçamentário 1ª; 2ª, 3ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 

15ª, 17ª, 18ª, 22ª, 24ª 

13 43,33% 

Escassez de servidores técnico- 

administrativos 

6ª, 8ª, 12ª, 15ª, 17ª, 18ª, 
24ª, 28ª 

8 26,66 

Concurso público para carreira do 

magistério 

16ª, 17ª, 18ª, 20ª 4 13,33 

Ampliação do espaço físico da Escola de 

Enfermagem 

2ª, 3ª, 5ª, 6ª 4 13,33 

Processo de conquista de uma sede para a 

Escola de Enfermagem da UFF 

7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 
15ª, 17ª, 18ª, 19ª, 20ª 

12 40 

Processo de implantação e mudança para a 

nova sede 

21ª, 23ª, 24ª, 25ª, 28ª, 29ª 5 16,66 

Instalação de biblioteca na sede própria 23ª, 25ª, 28ª,29ª 4 13,33 

Instalação de cantina na sede própria 24ª, 25ª, 28ª 3 10 

Segurança na sede própria 25ª, 28ª 2 6,66 

Reestruturação departamental 3ª, 13ª, 15ª, 17ª, 20ª, 28ª 6 20 

Subdiretoria de Enfermagem do HUAP 4ª, 5ª, 25ª, 26ª, 28ª, 30ª 6 20 

Estatuinte da UFF 2ª, 3ª, 5ª, 10ª, 12ª 5 16,66 

Mudança do uniforme dos docentes 3ª 1 3,33 

Mudança do uniforme dos discentes 5ª, 29ª 2 6,66 

Vestibular isolado e Vestibular unificado 1ª; 2ª, 5ª, 6ª, 25ª 5 16,66 

Currículo do Curso de Enfermagem 6ª, 7ª, 12ª, 15ª, 23ª, 28ª 6 20 

Processo de informatização na UFF 10ª, 28ª 2 6,66 

Semana Científica da Escola 8ª, 9ª, 12ª, 15ª, 23ª, 25ª, 

27ª, 28ª 

8 26,66 

Criação da Associação de ex-alunos 20ª, 29ª 2 6,66 

Integração escola e comunidade 22ª, 23ª 2 6,66 

Mudança do nome da Escola de 

Enfermagem 

23ª, 24ª 2 6,66 

Uso de carimbo pelos alunos 23ª, 24ª, 25ª, 28ª 4 13,33 

Fonte: a própria autora 
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6.2 Caracterização dos Depoentes 

 
 

Os contatos do pesquisador com os possíveis depoentes iniciaram-se em novembro de 

2016 e, somente em agosto de 2017, foi possível se obter 14 entrevistas, que  deram  um 

significado representativo em relação aos fatos da época e a características gerenciais  dos  

docentes que estavam no cargo no período de 1987-1991. 

A princípio, tentou-se contato com os três segmentos da comunidade acadêmica: 

docentes que fizeram parte do Colegiado de Unidade enquanto membros  titulares,  alunos  que 

foram representantes discentes nesse colegiado, docentes  que ocuparam  cargos  e  por  isso 

tiveram uma relação muito próxima à direção, compondo o staff da Escola de Enfermagem e 

servidores técnicos  administrativos  da  direção,  da  coordenação  do  Curso  de  Graduação 

(MGE) e do Departamento de Ensino em Enfermagem Médico-Cirúrgica. 

Na gestão de 1987 a 1991, houve três composições  do Colegiado  de Unidade,  tendo  

cada mandato a duração de 2 (dois) anos conforme Estatuto
33

 da UFF, constituindo os 

períodos: de 1986 a 1988, de 1988 a 1990 e de 1990 a 1992. Tendo em vista que  alguns  

docentes pertenceram na composição desses três  colegiados, ter-se-ia, a princípio, a 

probabilidade de realizar 18 (dezoito) entrevistas. No entanto, em função de falecimento, da 

deficiência na condição de saúde física e mental e da disponibilidade em aceitar e conceder os 

depoimentos, somente  foi  possível  realizar  06  entrevistas  com   membros   titulares   do 

colegiado. 

Assim, para realizar a entrevista,  houve  limitação  de  acesso  a  todos  os  docentes  

titulares do Colegiado de Unidade da época em estudo, por diferentes motivos como: relato de 

familiares da impossibilidade do docente conceder a entrevista por motivos de doença (p.ex. 

Doença de Alzheimer), não aceite em participar do estudo, falecimento, por  ser  autora  do  

presente estudo e pela falta de acesso para contato. 

Assim, realizou-se  mais  6  (seis) entrevistas  com  docentes  que  compuseram  o 

Colegiado de Unidade enquanto convidados  pela  direção,  pois  compunham  o  staff  da  Escola 

de Enfermagem já que ocuparam cargos com os quais a direção  da Unidade maninha  relação 

direta na tomada de decisão e encaminhamentos necessários. 

Em relação aos técnicos administrativos, de 04 (quatro) possibilidades, 1 (um) não deu 

retorno, outro referiu problemas de saúde e, com bastante persistência foi possível realizar 02 

entrevistas, tendo em vista que foram remarcadas por 2 (duas) vezes. Quanto aos discentes, 

33 
Artigo 36 do Estatuto da UFF 
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nenhum deles respondeu aos contatos realizados online,  por não  ter outra  condição  de acioná- 

los. 

Em relação às características dos agentes institucionais que contribuíram com suas 

lembranças para o resultado e análise deste estudo, perfazendo  um  total  de  quatorze  sujeitos, 

doze (12) eram docentes e dois  (2)  atuaram  como  técnico-administrativo.  Quanto  ao  sexo,  

doze eram do sexo feminino e dois do sexo masculino, na  faixa  etária  que  variou  de  59  a 89 

anos, como disposto no quadro 14. 

 
Quadro 14 - Faixa etária dos depoentes 

 

Quantitativo Faixa etária 

02 50 e 59 anos 

06 60 e 69 anos 

05 70 e 79 anos 

01 80 e 89 anos 

 
Na sequência são apresentadas informações referentes à formação, vínculo  e  a 

qualificação no ano de 1987 dos sujeitos, considerando que foi o ano  de início  do período de 

gestão das professoras Maisa Freire de Castro Araújo e Alba Rodrigues Alconforado. 

Quanto aos técnico-administrativos, ambos  tinham  nível  superior  e  ingressaram 

inicialmente na universidade por convite da direção  da  Escola  de  Enfermagem  e  do  próprio 

Reitor a época da admissão de cada um e, posteriormente, realizaram concurso, passando a 

pertencer ao quadro permanente de servidores da Universidade. 

 

Quadro 15 – Representação dos servidores técnico-administrativos 
 

 
Quantitativo Qualificação 

à época 

Forma de 

admissão 

Ano de inserção 

na UFF 

Tempo de 

serviço em 
1987 

Sexo 

01 Graduação Convite  / 
concurso 

1985 02 anos M 

01 Graduação Convite  / 
concurso 

1966 21 anos F 

 

Quanto aos docentes que prestaram seus depoimentos, dois eram graduados, dois 

especialistas e oito eram mestres.  A  seguir,  no  quadro  16  apresentam-se  dados  relativos  ao 

ano e forma de acesso à Universidade e o tempo de serviço dos depoentes  do  quadro  de 

docentes. 
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Quadro 16 - Ano/forma de admissão/tempo de serviço dos docentes em 1987 

 
Quantitativo Ano de 

admissão 
Forma de admissão Tempo de serviço em 1987 

01 1960 Convite / concurso 27 anos 

01 1961 Convite / concurso 26 anos 

01 1964 Convite / concurso 23 anos 

01 1966 Convite/ concurso 21 anos 

01 1973 Convite / concurso 14 anos 

03 1977 Convite / concurso 10 anos 

01 1982 Professor 
visitante/concurso 

05 anos 

02 1984 Concurso 03 anos 

01 1985 Concurso 02 anos 

 

 
Nota-se que o ingresso na carreira do magistério muitas  vezes  se  iniciava  através  de 

convite e, na ausência de concursos para suprir as necessidades de professores em diferentes 

disciplinas, ex-alunos eram atraídos para ingressarem na carreira do magistério  pelo  seu 

desempenho ao longo da graduação na  Escola  de Enfermagem.  Nesse sentido,  os depoimentos 

que se seguem ratificam esse entendimento. 

 
Naquele período, geralmente as instrutoras diziam quem eram as alunas que elas 

achavam que tinham alguma habilidade para seguir a docência e, dentre as 

selecionadas, eu fui uma delas. Os professores que faziam a seleção ao longo do 

curso e também a direção da Escola, mas sempre com informação dos professores. 

Era convite, mas tinha entrevista e s e acompanhava o aluno durante todo o curso. 

(E6) 

 
Como não tinha concurso, havia uma teia. Então eu pude perceber que era assim: 

fulano indicava beltrano, as pessoas eram escolhidas ou convidadas a ser professor 

colaborador. Então, logo no inicio, eu achei que era um pouco complicado porque 

não tinha parâmetros se seria bom ou não. (E3) 

 

Houve um caso a época em que a própria enfermeira demonstrou seu interesse em ser 

docente da Escola de  Enfermagem e,  em face  da dificuldade  de professor  a época,  ingressou  

em  regime de contrato temporário e, posteriormente foi inserida no quadro  permanente 

através de uma seleção diferenciada. 

 
Entrei como professora que corresponde hoje a professor substituto. Tinha professor 

afastado para mestrado e licença maternidade. Tinha outra professora que estava na 

disciplina, mas, na verdade, ela era professora da disciplina de neonatologia e estava 

ajudando na pediatria. Então, ela estava sozinha e eu vim porque passei na Escola e 

deixei o meu currículo. Entrei como professora visitante e depois foi aberto um 

concurso feito em outra forma. Não houve prova e foi só avaliação de currículo e 

entrei. Tinham vários professores na mesma situação, mas só eu tinha mestrado e, 

então, a única que foi efetivada fui eu porque também já tinha trabalhado quatro anos 

na pediatria [...] (E14) 
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Realmente era bastante relevante à época que  os interessados na  docência  ou indicados 

por uma chefia ou professor  tivessem experiência na assistência. Inclusive, dos  12  (doze)  

depoentes docentes, 08 (oito) declararam ter experiência como  enfermeiros  assistenciais,  

anterior a sua inserção no  ensino.  Isso  era  um  requisito  valorizado  em  função  da  necessidade 

de domínio no campo prático  para  estar  com  alunos  no  ensino  prático  e  estágio,  o  que 

absorvia grande parte da carga horária docente. 

Depois de muitos anos, em 1983, houve abertura de concurso público para carreira do 

magistério superior, como auxiliar de ensino, como  aprovação   de  cinco  candidatos,  para 

diferentes áreas. Em 1987, dois desses docentes já eram membros titulares do Colegiado de 

Unidade da Escola de Enfermagem e outra já  estava  atuando em  cargo  no  Hospital  

Universitário. Ainda na gestão 1987-1991, três docentes aprovadas nesse concurso estariam 

ocupando cargos na própria Escola de Enfermagem. 

A realização do concurso  foi  para  auxiliar  de  ensino  e,  a  exigência  inicial  de 

qualificação ainda estava centrada na graduação, tendo em  vista  que  as  possibilidades  de 

aquisição de  capital  cultural  no  campo  da  saúde  e,  especificamente  da  enfermagem,  ainda 

eram limitadas. Os enfermeiros, após iniciarem na docência eram incentivados, pela chefia do 

departamento ou da direção, a ingressarem na especialização ou em cursos de  mestrado,  no 

sentido de se capacitarem, o que também facilitava a ascensão  de níveis  na  carreira   do  

magistério. Assim, se enriqueceria o capital cultural dos  docentes,  recurso  estratégico  que  se 

deriva não só  do  saber  particular  de  uma  disciplina,  mas  de  diversos  investimentos  culturais 

que o assegura. 

Dessa forma, enfermeiros docentes foram em busca de conhecimento através de 

investimento em cursos de Especialização oferecidos na Escola de Enfermagem e em  outras 

unidades da UFF assim como no curso de mestrado realizado na Escola de Enfermagem da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro ou da Universidade Federal do Estado do Rio de 

Janeiro/UNIRIO ou em outra Escola de São Paulo, predominantemente. 

 
Eu e a Ângela fizemos o primeiro curso de Metodologia do Ensino Superior na 

Faculdade de Educação[...] Fiz Especialização em Psiquiatria lá no Pedro de 

Alcântara e estava toda entregue a psiquiatria e eu adorava[...] (E 13) 

 

Fizemos junto o Curso de Administração no NAT. Lembra? Acho que foi em 1985. 

Éramos incentivadas a isso e tinha a gratificação também. Melhorava o salário. 

Depois fui para o Mestrado na UNIRIO. (E 3) 

 

Trata-se aqui do capital cultural no seu  estado  institucionalizado,  sob  a  forma  do 

diploma, “essa certidão de competência cultural que confere ao seu portador um valor 
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convencional [...]” e tem “por principio a crença do grupo em  seu  próprio  valor  e  que  se 

definem na oposição aos outros grupos” (BOURDIEU, 2015a, p. 78). No entanto, a aquisição 

desse capital não assegurou a permanência do  docente  em  uma  disciplina  que  ele  tivesse  

adesão pelo seu saber. Na ausência de professor para determinada área, a direção ou chefia de 

departamento acionava outro docente de “sua confiança” para dar conta dessa necessidade. 

 
Eu estava muito bem na Enfermagem psiquiátrica. Aí, da noite para o dia, eu recebo 

um telefonema que era para eu estar às 8h da man hã com a professora Leônia. A 

professora Nilza Freitas se aposentou e eu iria ficar com a coordenação da pediatria. 

Só tem o P e o I são iguais. Eu tive uma dificuldade no inicio, mas depois ficou tudo 

bem. [...] Em 1983, a Professora Leônia me chamou e disse que era para eu ir fazer o 

mestrado em Pediatria em São Paulo. Ela perguntou: - você quer? [...]. A professora 

Leônia era chefe de departamento e estávamos sendo meio que assim mesmo: 

laçados. Mas estava na hora. Na Escola só tinha graduados. Tinha a e specialização 

da professora Rica que as pessoas faziam e ponto. (E 13) 

 

Percebe-se na fala de E 13, que, diante do desconforto do docente de sair  de  uma 

disciplina da qual tinha domínio, havia por parte da chefia um estimulo para que o docente se 

capacitasse em outra. Era o poder de persuasão e barganha da chefia para  se  alcançar  o 

desejado. Da mesma  forma,  docentes concursados para uma área  especifica  como  

Enfermagem Médico-cirúrgica iriam para  Fundamentos  de  Enfermagem  em  face  da  demanda 

da época. A demanda determinava a ação da chefia,  embora  pudesse  representar  uma 

“violência” para o docente. 

Quanto à instituição formadora, 3 (três)  docentes   graduaram-se  na  Escola  de 

Enfermagem do Estado  do Rio  de Janeiro,  6 (seis)  já  na  da Universidade  Federal Fluminense,    

1 (uma) na Federal do Espírito Santo  (UFES),  outra  na  Universidade  de  São  Paulo  (USP)  e 

um da Faculdade de Odontologia da Universidade Federal Fluminense. 

 
 

6.3 A estrutura hierárquica da Universidade e da Escola de Enfermagem: uma 

contextualização histórica 

 
Apresenta-se a estrutura hierárquica da Universidade e da Escola de Enfermagem à 

época da  gestão  da  direção  da Escola  de Enfermagem,  de 1987 a 1991, com considerações  

que irão facilitar a compreensão das categorias que se sucedem que abordam as o  habitus 

gerencial que conduz ao modelo de gestão,  as  lutas  e  conquistas,  assim como  as  articulações 

que se fizeram necessárias nesta organização social. 

Reportando-se ao período 1987-1991, a Universidade  Federal  Fluminense  (UFF), 

segundo seu Estatuto e Regimento, era constituída de um órgão central executivo – a Reitoria, 
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dirigida por um reitor  e  vice-reitor,  que  tem  em  sua  estrutura  administrativa  quatro  pró- 

reitores, designados pelo Reitor, para gerenciar  as  pró-reitorias  de  planejamento  (PROPLAN), 

de pesquisa e pós-graduação (PROPP), de extensão (PROEX) e de assuntos acadêmicos 

(PROAC)
34

 

A administração executiva da UFF  integrava  também  departamentos
35

:  de  Serviços 

Gerais (DSG), de Pessoal (DP),  de  Contabilidade e  Finanças  (DCF),  de  Administração 

Escolar (DAE), de Difusão Cultural e de Assistência Social (DAS), cujos dirigentes também 

eram escolhidos pelo Reitor e desenvolviam atividades que lhes eram peculiares, descritas no 

Regimento Geral da UFF. 

A estrutura básica
36

 da UFF congregava quatro Centros Universitários
37

 que reunia as 

Unidades Universitárias, designada com a terminologia de Escola, Faculdade ou Institutos
38

. 

Agregava também os Departamentos de Ensino
39

 e os órgãos Suplementares
40

, diretamente 

subordinados ao Reitor, tais como o Núcleo de Processamento de Dados (NPD), Núcleo de 

Documentação (NDC) e o Hospital Universitário. 

Os departamentos de ensino, menor fração da estrutura universitária, vinculados  às  

unidades, agregavam os docentes das classes
41

 de titular, adjunto,  assistente e  auxiliar  de 

ensino, que eram  distribuídos  em disciplinas  afins  dos  Cursos  de  Graduação  e  Pós-graduação 

e também desenvolviam atividades de extensão e a pesquisa. Na classe de professor visitante, 

encontravam-se docentes  de renomes que seriam admitidos após manifestação favorável do 

Conselho de Ensino e Pesquisa, para atender a um programa especial de ensino, em geral da pós-

graduação, ou pesquisa. 

Os professores colaboradores, designados também como substitutos, ainda  sem 

vínculo efetivo, geralmente convidados por um docente, eram contratados   para  suprir  

necessidades das disciplinas do  Curso  de  Graduação,  mais  especificamente  ao que  diz respeito 

ao ensino teórico-prático e estágio supervisionado que absorvia grande parte da carga horária 

docente. Posteriormente, muitos professores colaboradores/substitutos passaram a fazer parte do 

quadro permanente através de processo seletivo, promovendo sua efetivação enquanto docente da 

universidade. 

 

 

34 
Artigo 30 do Estatuto e Regimento Geral  da UFF,  1983. 

35 
Artigo 33 do Estatuto e Regimento Geral da UFF, 1983. 

36 
Artigo 4º do Estatuto e Regimento Geral da UFF. 1983. 

37 
Artigo 5º menciona os quatros centros universitário: Centro de Estudos Gerais, Centro de Estudos Sociais  

Aplicados, Centro Tecnológico e Centro de Ciências da Saúde. 
38 

Artigo 8º do Estatuto e Regimento Geral da UFF, 1983. 
39 

Artigo 14 do Estatuto e Regimento Geral da UFF. 1983 
40 

Artigo 18 do Estatuto e Regimento Geral da UFF. 1983 
41 

Artigo 44, § 1 º do Estatuto e Regimento Geral da UFF. 1983. 
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As coordenações dos Cursos  de Graduação estavam subordinadas aos  respectivos 

Centros Universitários de  acordo  com a  área  afim.  Os  Cursos de Pós-graduação  eram criados 

a partir do interesse dos departamentos de ensino, mas, após sua criação, as deliberações 

ficavam a cargo do colegiado do curso e os  relatórios  e  quaisquer  alterações  seriam 

encaminhados ao respectivo Centro Universitário para apreciação pelo Conselho do Centro e, 

posteriormente, encaminhada à PROPP. 

No Brasil, a pós-graduação originou-se a partir do Conselho Federal  de  Educação, 

através do Parecer nº 977 de 3 de dezembro de 1965. O  relator  deste  Parecer,  Newton 

Sucupira, é reconhecido como o responsável pela  organização  dos  programas  de  pós- 

graduação lato sensu e stricto sensu. A época, o Ministro da Educação e Cultura solicitou ao 

Conselho “pronunciamento sobre a matéria que  defina  e,  se for  o  caso,  regulamente  os cursos  

de pós-graduação a que se refere a letra b do art. 69 da Lei de Diretrizes e Bases” (BRASIL, 

1965). A escola de Enfermagem só viria ter seu primeiro curso de especialização na década de 

1980. 

A estrutura organizacional formal é um instrumento  administrativo  que  retrata  a  forma 

como a instituição se organiza  em  função  da  divisão  de  atividades  e  dos  recursos  possíveis 

para  atingir  seus  objetivos.  Pelo  organograma  se  identifica  a  posição  hierárquica  dos  gestores 

e a divisão do trabalho. 

Percebe-se  que  a  UFF  tem  uma  estrutura  organizacional  mista,  pois  combina  

diferentes tipos de estruturas para se adequar as suas características. Apresentava aspectos da 

estrutura organizacional formal  linear  no  que  se  refere  ao  aspecto  piramidal,  com  traços 

formais de  hierarquia  e  comunicação  do  mais  alto  cargo  até  os  que  executam  as  atividades 

fins da Universidade. 

Caracterizava-se também como uma estrutura  funcional  por  constituir-se  em 

departamentos específicos que funcionam como órgãos de apoio relacionados a questões de 

finanças, da assistência social, da contratação, planejamento de férias e pagamento de  pessoal, 

dentre outros que tratam de assuntos específicos e estão  subordinados  ao  gestor  máximo  da  

UFF. O tipo de estrutura linha-staff também está presente entendendo que  o  Reitor  da 

Universidade conta com a assessoria dos pró-reitores no que concerne a graduação, extensão, pós-

graduação, planejamento e gestão. 

Por outro lado, se constitui em uma estrutura colegiada que delibera sobre pautas importantes 

e a tomada de decisão pode se contrapor ou vir ao encontro das premissas dos gestores. No sentido 

de se obter posição favorável ao tema que está em  pauta,  articulações politicas favorecem as 

discussões e acordos que pode levar ao consenso ou a maioria de votos  para aprovação das 

deliberações que chegam aos conselhos/colegiados. 

As combinações que ocorrem em busca de apoio a determinado tema  faz  parte  da 
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estrutura organizacional informal que nasce das  inter-relações  entre  os  colaboradores  

institucionais e, de certa forma, está atrelada a cultura social e organizacional, que representa 

os valores, crenças rituais e normas da organização, aceitas como naturais. Ela acontece tanto 

entre os agentes dominantes como no cerne dos dominados  que,  em  geral,  defendem  os 

interesses coletivos. 

Retomando a estrutura da UFF, quanto à gestão colegiada, há em diferentes níveis os 

conselhos/colegiados com função deliberativa o que  divide  a  responsabilidade e o  poder 

decisório dos gestores. A época, na administração superior
42

 da UFF, o 

Conselho Universitário e o Conselho de Ensino e Pesquisa tinham caráter deliberativo e o Conselho 

de Curadores estava voltado para a fiscalização econômico-financeira da Universidade. Na sua 

organização   interna   básica, a UFF possuía Conselhos dos Centros Universitários, dos 

Colegiados das Unidades Universitárias,  dos  Conselhos Departamentais  e  Colegiados  dos 

Cursos de Graduação e Pós-graduação, todos com função deliberativa, no  seu âmbito de ação. No 

campo da saúde,  o Centro de Ciências Médicas
43

 (CCM) era responsável pela direção, 

coordenação, fiscalização  e  superintendência  das  atividades  e  congregava  sete Unidades 

Universitárias:   Enfermagem,    Farmácia, Instituto Biomédico, Medicina, Medicina Veterinária, 

Nutrição e Odontologia. 

Embora o Hospital Universitário Antônio Pedro
44

 (HUAP) fosse equiparado regimentalmente a um 

órgão suplementar, diretamente subordinado ao Reitor, as Unidades Universitárias do CCM 

mantinham uma relação próxima ao  gestor  do  Hospital  por  ser  o ambiente onde se executava a 

pratica do ensino e da pesquisa, além de prestar assistência à comunidade do município de Niterói e 

adjacentes. Essa inter-relação acontecia de forma mais dinâmica em função dos docentes de 

medicina, enfermagem, nutrição e serviço social por ocuparem diferentes cargos no Hospital e 

responsabilizar-se pela assistência prestada à comunidade. Assim, as Faculdades/Escolas  tinham  

seus  representantes  na  linha  central  do hospital e o ensino/assistência aconteciam  de  forma  

integrada,  com  destaque  para  alguns setores como materno infantil, centro cirúrgico e DIP. 

O HUAP tinha uma direção indicada pelo Reitor  e  possuía  um  conselho  técnico, constituído 

pelos diretores das Unidades Universitárias e chefes dos departamentos da área da saúde. Embora 

tivesse somente o caráter consultivo, no conselho técnico do HUAP se discutia questões pertinentes 

ao Hospital Universitário tais  como  “prioridades  de  obras  a  serem realizadas com verba cedida 

42  
Artigo 19 do Estatuto e Regimento  Geral  da UFF, 1983. 

43  
Artigo 5º do Estatuto e Regimento  Geral  da UFF, 1983. 

44 
Conforme Art. 67, o Hospital Universitário Antônio Pedro equipara-se aos órgãos suplementares para os fins 

previstos no parágrafo único do Art. 18, diretamente subordinados ao Reitor. 

http://www.uff.br/biomed
http://www.uff.br/facmed/index.htm
http://www.uff.br/nutricao/nutri.htm
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pelo MEC através do Plano Nacional de Desenvolvimento dos Hospitais Universitários - 

PNADHU” (Ata de 17/07/1987). 

No  Hospital  Universitário  se  desenvolvia  predominantemente   o  ensino   teórico   prático 

e estágio supervisionado ou internato dos cursos do campo da saúde,   tendo  em  vista  a 

formatação hospitalocêntrica dos currículos à época.  Discussões já apontavam para a 

necessidade de  mudança  curricular  em  diferentes  aspectos  e  incluíam  “a  necessidade  de 

romper com a formação baseada apenas no modelo clínico (flexeneriano/curativista) e  a 

necessidade de formar para atender  a  saúde  de  forma  integral”  (PADOVANI;  CORRÊA,  

2017, p. 113). 

Utilizamos nosso campo principal, o Hospital Universitário Antônio Pedro, em 

Niterói. Mas esta própria estrutura é bastante carente em termos de recursos humanos 

e materiais, o que propicia uma qualidade de assistência inadequada ao ensino, onde 

é necessário que a qualificação da assistência e de recursos humanos sejam mínimos, 

para que o acadêmico tenha uma visão real. Hoje, o aluno tem uma visão defasada 

em termos sociais e de saúde. (Professora Maisa, Revista Científica, 1989, p. 3) 

 

O estudo do currículo era ponto de pauta nacional e a Coordenação do Curso de 

Graduação da Escola de  Enfermagem mencionou  os encaminhamentos  sobre  esse  tema  em ata 

de 15 de abril e 8 de junho de 1988. Em reunião ocorrida  em  19  de  abril  de  1989  do 

Colegiado de Unidade tratou-se sobre o “Seminário Nacional sobre Currículo Mínimo do 

Enfermeiro”, sediado na  UFF  e  organizado  pela  Escola  de  Enfermagem  junto  a  ABEn 

Nacional. No ano seguinte, houve referência ao currículo  do  Curso  de  Graduação  em 

Enfermagem que estava em “estudo para  integrar  os  conteúdos  das  habilitações  em 

Enfermagem Médico-Cirúrgica e Enfermagem em Saúde Pública”. (Ata de 16/11/1990) 

Quanto ao Centro de Ciências  Médicas,  ainda  que  a  terminologia  CCM  tenha  sido  

dada pela Portaria  do  MEC  nº  492 de 30 de junho  de 1986, durante o período de 1986 a 1990 

a direção do referido centro universitário propôs ao CUV alteração de sua nomenclatura para 

Centro de Ciências da Saúde (CCS), por entender que essa terminologia melhor agregaria as 

unidades universitárias. No entanto, tal nomenclatura perdurou somente nesse período, conforme se 

constata em diversas atas e depoimento de E8. Ao término da gestão do professor Cresus 

Vinicius Depes de Gouvêa, o CCS retoma a nomenclatura anterior de CCM. 

 
Na época, a denominação era Centro de Ciências Médicas e, numa proposta ao 

CUV, passou para Centro de  Ciências da  Saúde, mas não vingou. Era uma 

proposta que realmente agregava toda área de saúde. Na época, o CUV aceitou, mas 

logo após não vingou. O próximo diretor do Centro era da Faculdade de Medicina e 

voltou a ser CCM. (E8) 

 

Fiquei bastante surpresa de ter voltado porque eu acho que o nome Centro de 

Ciências da Saúde era e é o correto. Lógico. Eu vi isso com ótimos olhos a época 

porque o CCS representava todos da saúde, mas não foi legal voltar a ser CCM. Is so 

não é o certo. (E13) 

 

Professor Calixto Nami Kalil, representando o Magnífico Reitor, compôs a mesa e 

convida a todos a cantar o Hino Nacional. Em seguida, passa a presidência ao 



92 
 

professor Cresus Vinícius Depes de Gouvêa, diretor do Centro de Ciências da 

Saúde. (Ata de Posse da Diretora da Escola de Enfermagem em 6/04/1987) 

Professora Alba apresenta o resultado da comissão instituída para estudo do espaço 

físico da Escola de Enfermagem UFF encaminhado ao CCS (Ata de 13/01/1988) 

 
Prof. Donizete lê o documento no qual o diretor do CCS solicita a avaliação do 

processo [...] (Ata de 19/09/1989) 

 
O diretor do CCS falou da carência de recursos da Universidade [...] (Ata de 

2/04/1990) 

Isso se comprova, tendo em vista que em 1990, sob a direção do professor Luiz José 

Martins Romeo Filho, que sucedeu  o  professor  Cresus  Vinicius  Depes  de  Gouvêa  na  direção 

do Centro, diferentes agentes da Escola de Enfermagem se referem nas atas do colegiado de 

unidade ao Centro Universitário da área da saúde com a sigla CCM. 

 
Professora Rosa Elena informa que o CCM não deverá vir este ano para a área da 

Escola e sugere que devemos ocupar todos os espaços. [...] Professora Sidenia sugere 

que se rediscuta a vinda do CCM [...] Professora Maisa informa ser provavelmente a 

sua ultima reunião já que seu mandato encerra-se em 3 de abril do corrente ano e que 

não recebeu do CCM nenhuma notificação sobre a formação da lista sêxtupla [...] 

(Ata de 12/03/1991) 

 
 

A Escola de Enfermagem, conduzida por uma diretora e vice-diretora, tinha sob sua 

subordinação direta a chefia do único Departamento de Ensino denominado Enfermagem Médico-

Cirúrgica (MEM), que se dividia em setores, coordenados por um docente e, de acordo com a 

área de conhecimento.  Essa  forma  de  organização  no  departamento  facilitava com que a chefia 

focasse discussões e deliberações  com grupos  afins,  considerando  que  nem toda matérias seria 

pauta de outro setor. 

Dessa forma, os setores foram denominados: Setor  de  Enfermagem  Materno  Infantil, 

de Enfermagem Psiquiátrica, de Administração em Enfermagem, de Fundamentos de Enfermagem e 

de Enfermagem Médico-Cirúrgica. Discussões  consideradas  importantes,  apreciadas pelo 

Colegiado de Unidade da Escola de Enfermagem, eram encaminhadas aos setores ou ao 

departamento como  um  todo,  no  sentido  de  se  obter  envolvimento  e engajamento de mais 

agentes no processo de decisão, dependendo da matéria a ser discutida. 

 
Professora Alba sugere que antes de discutir nos setores [...] deve ser pedido ao 

professor Cresus uma posição concreta. (Ata de 15/04/1988) 

 

A chefe do MEM propõe que se encaminhe as discussões aos setores dispondo-se 

a fazer Xerox do projeto de ocupação da Escola para discussão e proposta sobre o 

mesmo. (Ata de 8/06/1988) 

 

Prof. Circea considera importante a participação dos coordenadores dos setores, 

tendo em vista que temos um só departamento [...] (Ata de 14/10 de 1988) 

 
Pauta: traçar parâmetros de discussão sobre a área física para ser encaminhada ao 

departamento, com proposta de discussão pelos setores . (Ata de 4/01/1989) 

 

A presidente fala que [...] todos devem estar informados e conscientes da situação, 

dando a ideia de encaminhar a discussão para os setores do departamento. (Ata de 

19/09/1989) 



93 
 

 
A presidente solicita a chefe do MEM representante dos setores para articular 

estratégias que levem a uma resolução do problema. (Ata de 12/12/1989) 

 

A presidente diz que [...] somou dinamismo ao colegiado a participação dos chefes 

de setores. (Ata de 7/08/1990) 

 

Os docentes do  MEM  assumiam  a  graduação  no  que  concerne  a  algumas  disciplinas 

do ciclo básico e todas do tronco profissional do Curso de Graduação em Enfermagem. As 

disciplinas das três  habilitações
45

,  Enfermagem  Médico  Cirúrgica,  Enfermagem  em  saúde 

Pública e Licenciatura em Enfermagem, existentes a época agregavam docentes do MEM e de 

outros departamentos como do Departamento de Saúde da Comunidade (MSC) vinculado à 

Faculdade de Medicina, e o Departamento de Sociedade, Educação e Conhecimento (SSE), 

vinculados à Faculdade de Educação. 

A coordenação  do  Curso  de  Graduação  em  Enfermagem  (MGE)  discutia,  num 

primeiro momento, as matérias pertinentes ao  desenvolvimento  do  curso  e  de  interesse  dos 

alunos no colegiado  do  curso.  De  qualquer  forma,  matérias  relacionadas  ao  curso  de 

graduação, posteriormente eram  encaminhadas  ao  CCS,  tais  como,  criação  de  novas 

disciplinas optativas, alteração de ementas, reforma curricular, dentre outras. Da mesma forma, para 

obter recursos humanos, equipamentos e materiais que sustentavam as ações administrativas e de 

ensino do MGE, deveria reporta-se ao diretor do CSS. 

No entanto, o MGE,  apesar  de  estar  regimentalmente  ligada  ao  CCS,  estava  inserido 

no mesmo espaço da Escola de Enfermagem  e  mantinha  íntima  relação  com  os  docentes  e 

chefia do departamento MEM e com a direção  da Escola  de Enfermagem em busca  de adesão  

do corpo social da Escola relacionadas às demandas do Curso.  Percebe-se nas  atas que  em  

vários momentos, temas  relacionados ao  curso  de  graduação  foram  apresentados  e/ou 

discutidos nas reuniões do Colegiado de Unidade e encaminhadas para o departamento. 

 

Professora Ângela falou sobre o estudo do currículo [...] e espera colaboração dos 

colegas para tal. (Ata de 15/04/1988) 

 

Outro ponto de pauta refere-se ao vestibular. Professora Maísa fala de vagas 

ociosas [...] Prof. Sidenia considera o assunto de alta gravidade por estar ligada a 

questões da profissão, como um reflexo do social, necessitando de tratamento 

especial e discussão ampliada dentro do MEM para sub sidiar discussões no 

colegiado de curso. (Ata de 19/04/1989) 

 

 

45 
O Conselho Federal de Educação aprovou sob o "Currículo Mínimo dos Cursos de Graduação em 

Enfermagem", sob o Parecer n° 163 de 28/01/1972, que no seu artigo 1º, estabelecia as fases sucessivas do 

Currículo: pré-profissional; tronco profissional; habilitação. 
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Professora Ângela, coordenadora do curso, relatou dificuldades decorrente da 

carência de recursos humanos e das negociações propostas  ao diretor do CCS. 

(Ata de 12/12/1989) 

 

Sobre o vestibular unificado, professora Ângela informa  que recebeu memorando 

da COPEVE
46

 informando que haverá duas disciplinas especificas por curso 

(discursivas) e o restante seria de múltipla escolha. (Ata de 5/09/1990) 

Na verdade, para que a Unidade Universitária fosse potencialmente significativa 

institucionalmente,  seria necessário  um  entrelaçamento  de  corresponsabilidades  com  a  chefia  

do departamento e com as coordenadoras dos cursos de graduação  e pós-graduação,  que  ia  

além da relação  de  dominação/dominados.  Apesar  da  estrutura  verticalizada, 

departamentalizada e com papéis definidos,  as  chefias  só  efetivavam  resultados  funcionando 

como uma matriz de cooperação entre elas e com os docentes da Escola de Enfermagem. 

 
Professora Tereza Neuma agradece a participação (na reunião enquanto 

coordenadora do curso de Especialização em Enfermagem Pediátrica) dizendo ser 

muito importante essa integração (Ata de 14/ 05/ 1987) 

 
Professora Maisa solicita que as reuniões do colegiado fossem sistemáticas [...] mas 

como fórum de informação e debates sobre metas a serem alcançadas pela Escola e 

pela Universidade. Julga que maior envolvimento contribua para mais efetiva 

coparticipação. (Ata de 17/07/1987) 
 

Professora Maisa pede a colaboração dos membros do colegiado no sentido de 

ajudá-la a montar o perfil do diretor da unidade [...] (Ata de 14/09/ 1988) 
 

A presidente entende que uma definição política não pode depender apenas deste 

grupo que compõe o colegiado. Isso é um processo que engloba todos  os elementos 

da unidade [...] (Ata de 29/12/1988) 
 

Professora Donizete fala da importância de efetivar reuniões sistemáticas da CME, 

MGE e departamentos para integração administrativa.  Professora Maisa explica 

que vem ocorrendo articulação com as chefias e algumas vezes com o conjunto em 

função de cada situação. (Ata de 6/06/1990) 

 

Há de se considerar que diversas funções cabiam à direção da Unidade, explicitadas no 

Artigo 30 do Regimento da UFF, mas o papel mais importante não  está descrito.  Trata-se do 

papel político, de articulação e de representação dos anseios e necessidades do corpo social da 

Escola de Enfermagem nas  instâncias  superiores  da  Universidade,  onde   se  promovia  

discussões, tomada de decisões  e se dava  encaminhamentos  importantes  relacionados  às 

unidades, aos departamentos e aos cursos de graduação e pós-graduação. 

Em geral, os dirigentes promoviam articulações entre diferentes agentes do campo 

universitário antes  que  determinado  tema  fosse  para  as  instâncias  deliberativas,  de  forma  que  

se obtivesse o apoio necessário no momento decisório,  e  o  número  de  votos  determinava  o 

poder de persuasão do gestor, conforme evidenciado na fala da professora Maisa em 

diferentes atas de colegiado: 

 

46 
Comissão Permanente de Vestibular 
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Em geral, os dirigentes promoviam articulações entre diferentes agentes do campo 

universitário antes  que  determinado  tema  fosse  para  as  instâncias  deliberativas,  de  forma  que  

se obtivesse o apoio necessário no momento decisório,  e  o  número  de  votos  determinava  o 

poder de persuasão do gestor, conforme evidenciado na fala da professora Maisa em 

diferentes atas de colegiado: 

 
falou que, em várias oportunidades, tem conversado com diretores de outras 

unidades pertencentes ao CCS, com o objetivo de conscientizá-los da Escola de 

Enfermagem ter sua sede própria o que será oportuno caso haja necessidade de 

discussão mais ampla e possível votação no conselho de Centro. (Ata de 8/06/1988) 

 

informou os vários contatos realizados para esse fim com professor Geraldo da 

COPEDE (Ata de 6/08/1988) 

 
consultou imediatamente o diretor do CCS e a assessora do Reitor [...] (Ata de 

19/10/1989) 

 

informou que procurou o diretor da COPEDE
47

, Prof. Geraldo Sebastião Tavares 

para saber sua posição[...] (Ata de 2/04/1990) 

 

Essas articulações perpassavam pelo capital social, ou seja, pelo “conjunto de recursos 

(atuais ou potenciais) que estão ligados à posse  de  uma  rede  durável  de  relações  mais  ou 

menos institucionalizadas,  em  que  os  agentes  se  reconhecem  como  pares  ou como  vinculados 

a determinado(s) grupo(s)” (NOGUEIRA; CATANI, 2015, p. 10). Nessa compreensão, os 

agentes estão vinculados a um grupo de propriedades comuns e a extensão da rede de relações 

demonstra o quanto de capital social cada agente possui e que está  interligado  ao  volume  de 

outros capitais. 

A organização de redes e aproximações de para defesa de interesses da Escola de 

Enfermagem também perpassa o capital simbólico que se  refere  ao  grau  de  estima  e 

consideração que um agente possui no seu campo. Assim, percepção que se  tem  do  outro 

interfere na comunicação que se estabelece entre os  pares,  pois  está  relacionada  “[...]  ao 

prestígio, boa reputação que um indivíduo possui num campo  específico  ou  na  sociedade  em 

geral. Esse conceito se refere, em outras palavras, ao  modo  como  um  indivíduo  é  percebido 

pelos outros” (NOGUEIRA; NOGUEIRA, 2009, p.43). 

Além da direção da Escola de Enfermagem, outros docentes participavam de órgãos 

deliberativos da UFF, como o CUV, Conselho de Curadores, Conselho de Ensino e Pesquisa e 

Colegiado de Unidade. Para ter representação nesses conselhos, num primeiro momento se 

constituía articulações entre docentes de  diferentes  campos  do  conhecimento  para  composição 

de chapas  que  iriam compor  os conselhos  superiores  da  Universidade. Após eleição  da chapa,  

o resultado era homologado pelo CUV. 

 
 

47 
Comissão Permanente de Desenvolvimento
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Assim, a professora Alba Rodrigues Alconforado, vice-diretora da Escola de Enfermagem, 

ocupou a vaga de suplente no CUV e  as professoras Milma Lannes e Rosalda Paim ocuparam a 

vaga de titular  e  suplente,  respectivamente,  do conselho de CCS. (Ata de 8/04/1988). 

Da mesma forma, a professora Leônia Machado Borges, a convite do diretor do CCS, 

ocupou o cargo de subdiretora de extensão  do CCS (Ata  de 17/07/1987). Essa  representação 

nos conselhos e junto  ao  staff  do  diretor  do  Centro favorecia para que houvesse aproximação  

da Escola com seus pares de outras áreas de conhecimento e  também  com  docentes  que 

estavam hierarquicamente em posição superior. 

Essas mobilizações  para  constituição  de  chapas  dos  conselhos,  representações 

escolhidas ou indicadas para cargos, também demonstrava o poder de articulação  de  outros 

agentes da Escola de Enfermagem de acordo  com o capital social e simbólico  que  possuíam e, 

por sua vez, incitava no grupo ou em outro agente da estrutura universitária o  interesse  de articular-

se a eles para agregar oportunidades. 

No caso do convite a professora Leônia Machado Borges  para  ocupar  um  cargo  no 

CCS, além do reconhecido mérito da docente,  havia  um jogo  de interesse  de ambos  os lados.  

Por parte da Escola de Enfermagem, ter uma representante de destaque  reconhecido  junto  à 

direção do Centro poderia facilitar articulações importantes. Por outro lado, para  o  diretor  do 

CCS, que tinha interesse em concorrer  ao  cargo  de  reitor,  o  reconhecimento  de  uma  docente 

da Escola de Enfermagem era um atrativo à conquista de votos. Essa trama política vai se 

estabelecendo e,  de  certa  forma,  agregando  oportunidades de ambos os lados e, nessa  medida,  

a universidade é palco de reprodução de interesses de classes. 

Mas, nem todas as mobilizações estavam sob o domínio dos dirigentes ou de agentes 

reconhecidos  institucionalmente  pelos  cargos  que   ocupavam.   Algumas   manifestações  partiam 

da base e dos agentes que estavam antenados ao movimento nacional de retomada da 

democracia e que participavam ativamente nas instituições  Diretório  Central  dos  Estudantes 

(DCE), Associação de Docentes da UFF (ADUFF) e Associação de Servidores da UFF 

(ASSUFF), que representavam interesses dos seus pares, respectivamente. 

Nesse aspecto, destaca-se a articulação política que  gerou  o  primeiro  Grupo  de  Trabalho  

para estudo  e reformulação  do Estatuto  da UFF. Essa  agitação intramuros foi reflexo   do 

movimento nacional pelas  “Diretas  Já”  que  clamava  também  pela  reformulação constitucional, de 

forma a romper efetivamente com resquícios da ditadura no Brasil. 

Na “Cronologia da UFF” consta que em setembro de 1998 ocorreram as  eleições 

paritárias para representação na Assembleia Estatuinte da UFF e, em outubro, foi instalada 

esta Assembleia na gestão do Reitor Prof.  Cícero  Mauro  Fialho  para o quadriênio  1998-2002. 

No entanto, já na gestão do primeiro Reitor escolhido pela comunidade acadêmica, professor 

Hildiberto Ramos Cavalcanti Albuquerque Júnior a Estatuinte teve seu inicio. 
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O fortalecimento das unidades, departamentos e coordenações será feito dentro de 

um novo espírito e se tornará real durante a Estatuinte que ora vai ser realizada. 

(Discurso do Reitor Hildiberto Ramos Cavalcanti de Albuquerque Júnior na posse 

dos Diretores de Unidades em 4 de abril de 1987) 

 

Também nas Atas de Colegiado  de  Unidade  da  Escola  de  Enfermagem,  há  indicação  

de que esse processo foi iniciado neste período, embora não se tenha dado por concluído e 

retomado em gestão posterior. As falas em destaque  indicam que a discussão  sobre  a 

reformulação do estatuto da UFF teve seu nascedouro em 1987 através da constituição de uma 

comissão e perdurou, entre idas e vindas, por pelo menos dois anos. 

 
Professora Maisa informa que as discussões da Estatuinte estão paralisadas e 

ressalta a necessidade de participação quando forem reiniciadas as discussões. A 

aluna Izabel Cristina solicita que seja feito um Simpósio com a participação dos 

alunos e a professora Leônia reforça a importância da participação dos professores. 

(Ata de 17/07/1987) 

 

Professora Donizete solicita esclarecimento sobre o Simpósio para discutir a 

Estatuinte, tendo em vista que soube que os enfermeiros assistenciais do HUAP já 

estão discutindo a muito tempo e com grande parte do trabalho já concluída. A 

professora Maisa informa que na próxima reunião do CUV será encaminhada 

indicação para recomposição da comissão [...] A discente Isabel pergunta sobre os 

critérios adotados para compor a comissão da Estatuinte. A Professora Maisa  
esclarece que são vários, incluindo conhecimento, experiência e disponibilidade. 

(Ata de 17/09/1987) 

 

[...] informes da presidente de sobre as discussões da Estatuinte. (Ata de 

29/12/1988) 

 

Professora Alba informa sobre a proposta em discussão de que o CUV faria parte 

do estudo da Estatuinte, com os seus 47 membros, sendo escolhidos mais  47  

alunos e servidores. (Ata de 19/04/1989) 

 

Na época, em 1986, já no processo de campanha dos candidatos a reitor da  UFF, 

circulava entre a comunidade  acadêmica  o  desejo  de  reformulação  do  Estatuto  da 

Universidade, em função  do  mesmo  não  mais  representar  e  atender  a  demanda  da 

universidade,  destacando-se  itens  relacionados à  autonomia  universitária  e  ao  próprio   

processo de escolha de seus dirigentes. 

Na verdade, o movimento pela Estatuinte foi gestado em meio ao processo de 

redemocratização do país, mas veio a se tornar mais efetivo na década de 1990 quando foi 

“constituída uma Comissão Paritária, com representação dos três segmentos, que elaborou um 

Anteprojeto de Estatuto da  Universidade  Federal  Fluminense”,  aprovado  pelo  CUV,  embora 

não tenha sido em sua integralidade (PEREIRA, 2017). 

A ADUFF, nos dias atuais, ainda expressa o objetivo de  retomar  essa  luta  “pela 

atualização e conclusão da Estatuinte na UFF” através de um texto construído coletivamente que 

atenda aos princípios da “universidade pública, gratuita, autônoma,  laica  e  socialmente 

referenciada”. (ibid., 2017). Até então,  as  mudanças  têm ocorrido  e  ainda  não  estão  definidas 

no Estatuto da Universidade,  mas  tornam-se  efetivas  quando  respaldadas  por  decisões  do 
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CUV. Nesse aspecto, E10 ressalta: 

 
O Estatuto continua o mesmo. Algumas mudanças são aprovadas em separado. O 

CUV foi aprovando o que era considerado urgente, pelo menos na visão dos 

dirigentes. Quando se precisava, se votava, como foi com a questão da extinção dos 

Centros. (E 10) 

 

Embora na Universidade se vislumbrasse mudanças, já  pleiteadas pela comunidade 

acadêmica acompanhando o movimento nacional de redemocratização do país, esse momento 

ficou marcado na UFF a partir da posse do Reitor Hildiberto  Ramos  Cavalcanti Albuquerque 

Júnior que se comprometeu em campanha e  garantiu  após  sua  posse  a  escolha  dos  dirigentes 

da UFF em diversos níveis, pela comunidade acadêmica. 

Tal fato é perceptível na cerimonia de posse coletiva dos diretores  de  unidades 

universitárias ocorridas em abril de 1987, quando o Magnifico Reitor ressaltou em sua fala a 

importância do processo de escolha dos dirigentes da UFF pela comunidade acadêmica, quando  

expressou:  “Chegamos  hoje  a  um  momento  que  considero  um  marco  muito significativo para a  

Universidade,  pois,  pela  primeira  vez,  são  empossados   diretores  de unidades eleitos através do 

voto e com a participação dos  três  segmentos  da  Universidade” (Jornal ‘O Fluminense’, 

04/04/1987. p. 4). 

Mas, se por um lado, os diretores de Centro e Unidades Universitárias e  dos 

Departamentos de ensino, Coordenações dos Cursos de  Graduação  passaram a  ser  escolhido 

pela comunidade acadêmica, através  de  deliberação  do  Conselho  Universitário  da  UFF,  tal  

qual o Reitor, por outro se manteve a cultura  institucional  de  indicação  de  alguns  profissionais 

para cargos considerados de “confiança” do gestor. 

Siqueira et al (2016) destacam que os cargos de alta gerência, na maior parte das 

universidades são ocupado por docentes homens e tal escolha  por  vezes  está  atrelada  a  uma 

certa experiência adquirida em cargos anteriores. 

Na maioria das vezes, os cargos de alta gerência exigem maior experiência na gestão, por 

isso, quem  os  ocupou,  normalmente,  já passou por algum cargo da hierarquia anterior 

(baixa gerência). No contexto da gestão universitária, como os cargos  de  maior  nível 

hierárquico são comissionados, a indicação geralmente é dada pela autoridade maior da 

instituição, que decide sobre a ocupação desses cargos de maior prestígio. Não é a regra, 

mas é comum que o  reitor escolha alguém que  já  tenha  experiência  na  baixa  gerência.  

(ibid.,  p.  63) 

 
Assim, alguns docentes e técnico-administrativos continuaram a ser escolhidos e 

indicados ao cargo pelo Reitor ou, em menor  instancia,  pelos  diretores  dos  Centros  

Universitários. Como exemplo, temos o diretor do Hospital Universitário, os pró-reitores,  os 

gestores que faziam parte da  administração  executiva  da  UFF,  tais  como  DP,  DSG,  DCF, 

DAE e DAS. Essa questão está relacionada à estrutura interna de  poder nas  universidades  de 

forma geral e foi assunto de alguns debatedores no CUV. 

Dessa forma, mesmo diante de um processo importante de mudança em seu  corpo 
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gerencial, já que muitos gestores ascenderam a cargos na Universidade pela escolha da 

comunidade e não pela indicação, alguns agentes institucionais de poder, que representam as 

forma dominantes da cultura, ainda conservaram posições  de  privilégio  como  um  fato  natural. 

Para Bourdieu (2013a) essa postura é uma forma de violência  simbólica,  é  a  imposição  da  

cultura,  do  arbitrário  cultural  de  um  grupo,  produto  de  uma  conjuntura  que  assegura  o 

domínio de uma classe. 

A cultura refere-se à maneira adequada  de  se  comportar  frente  a  diferentes  situações; 

são formas aceitas  e  solidificadas  pelo  grupo  e  passa  a  “constituir  um arcabouço cognitivo  que 

é expresso por traços  comportamentais  característicos  [...]  que  lhe  confere  identidade” 

(ZAGOA, 2013, p.  107).  Assim sendo,  compreende-se  que a cultura  da indicação  naturalizou- 

se como fato comum entre os agentes dominantes da instituição. 

No entanto, a cultura caracteriza-se  como  “um  processo  contínuo  de  construção  social 

da realidade e um fenômeno ativo e vivo, através do qual as pessoas criam e  recriam  os 

mundos dentro dos quais vivem” (MATURANA
48

, 1998; MORGAN
49

, 1996  apud  ZAGO, 

2013, p. 107). Dessa forma, o que está posto como aceito e natural em um determinado tempo 

pode não mais adequar-se a realidade atual ou futura. 

No que concerne à cultura organizacional, 

pode-se admitir que cada organização possui experiências , história e interesses 

próprios; constrói estruturas e adota tecnologias e processos de trabalho próprios e, 

por conseguinte, seus membros, enquanto componentes de um corpo organizacional, 

possuem necessidades imperativas semelhantes e desenvolvem conhecimentos, 

habilidades, valores e sentimentos peculiares. (ZAGO, 2013, p. 108) 

 

Por outro lado, Zago (2013,  p.  109)  também ressalta  que cada indivíduo  que faz parte  

de uma organização, traz sua  “bagagem  cultural  adquirida  com  suas  experiências  de  vida, 

sendo, portanto, um representante da cultura local que, por sua vez, é parte de uma cadeia  

composta  por  outros  níveis  culturais  de  maior  amplitude  (regional,  nacional,   continental, 

global)”. 

Nesse  sentido, os  agentes institucionais defendiam  que   na   universidade   fosse 

instaurado o processo democrático de escolha dos dirigentes nos diferentes níveis, partindo do 

pressuposto que  a  competência seria o  determinante  fundamental  para  acessão  dos 

profissionais  aos  cargos.  Muitos  profissionais  manifestavam  sua  posição  contraria  à  indicação 

da direção do HUAP pelo Reitor. Essa defesa  partia  do  pressuposto  de  que  os  agentes  que 

mais conheciam o hospital deveriam ter o  privilegio  da  escolha  e,  de  certa  forma,  seriam 

também os responsáveis por esse processo. Mas o mecanismo de indicação foi mantido 

caracterizando o arbitrário cultural da classe dominante. 

 

48 
MATURANA, H. Da Biologia à psicologia, 3ª ed. Porto Alegre : Artes médicas, 1998 

49 
MORGAN, G. Imagens da organização. São Paulo : Atlas. 1996. 
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Bourdieu (2013b) partiu do julgamento do gosto que a sociedade francesa tinha sobre diferentes 

temas tais como música, arte, cardápios, dentre outros, para  ordenar  as  classes  e frações de classe. 

Com esse entendimento, as pessoas se diferenciam pelo gosto e  desenvolvem mecanismos de distinção 

social de um grupo para outro. Tal fato faz propicia aproximação de uma pessoa a uma determinada 

fração de classe que compartilha o  mesmo habitus e as experiências vividas no passado se refletem no  

presente  e  sua  continuidade  é alimento da projeção no futuro. 

Já a violência simbólica é um fenômeno abordado por Bourdieu, entendido como “um 

mecanismo utilizado de forma sutil por classes dominantes” que validam as crenças, os comportamentos 

e as tradições, ou seja, alimentam os valores da cultura institucional. Nesse sistema, os dominados 

acabam reproduzindo e legitimando “essa imposição por pensá-las inevitáveis, ou, até mesmo, naturais”. 

(TIRADENTES, 2015, p. 34) 

Com a compreensão de habitus de classe entende-se o interesse de agentes da classe 

dominante na manutenção de valores que sustentam seu  poder  e,  tal fato,  perpassava  também pela 

indicação de gestores a determinados cargos estratégicos na Universidade.  A  reprodução desse 

mecanismo representava o habitus  gerencial  da  época,  enquanto  estratégia  e  prática social  que  

concretiza  a  ordem  social  em  um  contexto  constituído  historicamente. (BOURDIEU, 2013b) 

Mas não se pode negar que os mesmos dirigentes que ainda mantinham posições contraditórias 

na Universidade, amarrados as  tradições,  também  buscavam  avanços  voltados  para o sistema de 

informatização, realização de vestibular fora da Cesgranriro, constituição da Assembleia  Estatuinte,  

dentre  outros  aspectos,  num  momento  social,  político  e   econômico muito  difícil  para  o  país  que  

refletiu  particularmente  nas  instituições  de   caráter   público, durante o governo José Sarney  seguido  

pelo  presidente  Collor  de Mello.  Tal fato  é perceptível na fala do Reitor. 

Essa conjuntura do país gerou repercussões  em toda sociedade  e  nas  Instituições Federais  

de  Ensino Superior  (IFES)  suscitou  mobilizações  e  greves   que  envolveram  agentes de todos os 

segmentos das universidades, contando também com a adesão do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB) que se manifestavam contrários a ação governamental e pleiteavam 

melhores condições para as universidades públicas do país. 

 
[...] Se por um lado, a posse de hoje representa um marco – marco importante dentro 

de nossa Instituição -, por outro lado essa solenidade acontece, como todos sabem, 

em um momento político de grave crise da universidade brasileira. Crise embutida 

na politica inadequada do Governo em relação às universidades públicas. Crise 

gerada pela visão errônea de que a Universidade é apenas uma escola de terceiro 

grau e, em consequência, pela péssima distribuição de recursos às nossas instituições 

públicas de ensino superior. Crise que conduz reitores, funcionários, professores e 

alunos a virem a público defender a Universidade de críticas injustas feitas pelo 

próprio Ministério da Educação. [...] essa posse acontece em um dos momentos mais 

críticos, mais sérios por que passa a Universidade pública do Brasil. (Discurso do



101 
 

Reitor Hildiberto Ramos Cavalcanti de Albuquerque Júnior na posse dos diretores 

de Unidades da UFF, em 3 de abril de 1987) 

De certo, o problema relacional entre governo-universidade  ficou  mais evidenciado no 

caso das universidades públicas e  tal  fato  se  referia: ao  “desconhecimento  das  especificidades 

da universidade como instituição; à centralização do processo decisório;  aos  conflitos  entre  o 

poder burocrático e o de professores  e também à baixa eficiência de ação administrativa”. 

(LEITÃO, 1985, p. 4) 

Foi também na década de 1980 que as  universidades  brasileiras  como  um  todo  

passaram por transformações relacionadas ao seu papel e ao seu funcionamento e foi um 

período “caracterizado por  um  novo  contexto  político,  econômico  e  social  marcado  pelas 

ideias neoliberais” (SOUZA, et al, 2013, p. 225) e, dessa forma, 

as universidades públicas passam a ter que prestar contas ao estado sobre a sua 

produção acadêmica no ensino, na pesquisa e na extensão. O Estado, assim cria 

mecanismos de avaliação docente, departamental e institucional na graduação e na 

pós-graduação, compelindo-as a apresentarem resultados à sociedade. (ibid, 2013, p. 

225) 

 

Realmente a Universidade,  ao  final  dos  anos  de  1980,  estava  construindo  parâmetros 

de avaliação docente  e, nesse sentido, a professora Maisa Freire informou na reunião do 

Colegiado de 12 de dezembro de 1989 que era “prioridade do CCS receber subsídios dos 

departamentos sobre a avaliação docente para elaboração de anteprojeto da Universidade  com 

esse fim”. (Ata de 12/12/1989). 

Portanto, é nesse contexto de crises  e  mudanças  que  os  primeiros  diretores  das 

Unidades da UFF, escolhidos  pela  comunidade,  foram empossados  para  cumprirem  seu papel 

de gestor com uma enorme  responsabilidade,  agora  referendados  por  seus  pares  e  pelos 

agentes técnico-administrativos e alunos. 

No que concerne à direção da Escola de Enfermagem, do quadriênio 1987 a 1991, 

ocorreram ganhos  importantes,  mas  também  muita  luta  e  persistência  para  garantir  condições 

de trabalho aos docentes e de aprendizado dos alunos. Outros  investimentos  foram na  relação  

com  a  comunidade  circunvizinha  às  dependências  da  Escola  de  Enfermagem,  na   valoração 

dos ex-diretores e egressos da Escola, na divulgação  da  produção  do  conhecimento  e 

intercâmbio  com  outras  Escolas  de  Enfermagem  e  na  ampliação  das  discussões  relevantes 

para além do Colegiado de Unidade, buscando a incorporação de outros colegas nos embates 

pertinentes a instituição. 

As dificuldades estavam relacionadas primordialmente  a  verbas  para  as  Universidades 

que refletiam na sua função primordial de ensino e extensão, que eram a fortaleza da UFF a época. 

Embora aquém das questões mais amplas, a  Escola  de  enfermagem enfrentou desafios junto aos 

enfermeiros assistenciais do  Hospital  Universitário  numa  discussão  que  envolvia questões de 

poder e prestigio: a indicação da subdiretoria de enfermagem do HUAP. 
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E, para além de seu lugar político, de interlocutora dos anseios da comunidade 

acadêmica da Escola, a direção assumiu seu  papel  de  líder  no  movimento  dinâmico  de 

orquestrar a instituição nos seus aspectos  administrativos,  de  relação  com  seus  pares,  e  no  

fazer pedagógico. 

 

6.4 A construção das categorias de análise e discussão. 

 
A construção das categorias,  que  compõem  os  capítulos  que  se  seguem,  emergiu 

através da fala dos depoentes ou da relação entre os temas abordados nos documentos e 

depoimentos dos entrevistados, possibilitando dar  sentido  aos  fatos  e  decisões,  num  contexto 

que posiciona o descrito. Esse contexto pode  ser  amplo  quando  relacionado  a  conjuntura  

nacional ou estar circunscrito ao universo institucional mais especificamente. 

Com base nos objetivos propostos e no que se apresentou nas atas do Colegiado de 

Unidade da Escola de Enfermagem da UFF e com os fundamentos oferecidos pelos 

depoentes, dentro do que  lhes  foi possíveis  reavivar,  foi  constituído  as categorias que abordam  

as realizações e desafios da direção da Escola de Enfermagem vivenciados no espaço 

acadêmico ao longo da gestão das  professoras   Maisa  Freire  de  Castro  Araújo  e  Alba 

Rodrigues  Alconforado,  durante o  quadriênio  1987-1991,  posteriormente abordou-se  o 

habitus gerencial e o  fazer  administrativo  desta  direção  e,  por último  discutiu-se  as tendências 

de modelo gerenciais que emergiram nesse período. 

Este momento foi marcado pela  transitoriedade  democrática  por  que  passava  o  país  e 

as universidades que já transitavam  nesse  movimento  a  partir  da  escolha  dos  seus  dirigentes 

com participação ativa dos servidores administrativos, alunos e docentes. 
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7 DESAFIOS E REALIZAÇÕES DA DIREÇÃO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM / 

GESTÃO QUADRIÊNIO 1987-1991 

 
Nessa categoria são apresentados os fatos relevantes encaminhados ao Colegiado de 

Unidade, assim como os  contrapontos  que  emergiram ao  longo  desse  período. Destaca-se que  

a escassez de recursos financeiros vai perpassar todo o período de gestão trazendo 

comprometimento quanto ao quantitativo de técnico-administrativos e docentes, quanto aos 

materiais  permanentes e   de   consumo.   Assim,   a   infraestrutura   técnico-administrativa 

necessária à realização  das  finalidades  de  uma  unidade  de  ensino  estava  bastante 

comprometida, dentre outros aspectos que se relacionam a condução do gestor e as 

receptividades/resistências do corpo acadêmico universitário que permeiam esse caminho. 

 
7.1 As possibilidades e as carências: entre o desejo e as dificuldades de se empreender 

ações administrativas, educacionais e científicas. 

 
As professoras Maisa Freire de Castro Araújo e Alba Rodrigues Alconforado tomaram 

posse em três de abril de 1987, no Cine Arte UFF,  para  dirigir  a  Escola  de  Enfermagem da 

UFF ao longo do quadriênio 1987-1991, em  um  momento  de  grandes  desafios  políticos  e 

severa crise econômica do país, que permaneceu  ao  longo  do  governo  do  Presidente  José 

Sarney (1985-1989). Nesse aspecto, destaca-se que as medidas encontradas para combater a 

persistente inflação dessa época geraram um  clima  de  instabilidade  e  uma  economia 

inconsistente que os candidatos  à  presidência  da  república,  em  1990,  ainda  teriam  que 

enfrentar. (FAUSTO, 2003b) 

O contexto politico e econômico do país, nesse período e no governo que se segue, do 

presidente Collor de Melo, a partir de 1990, refletiu  incisivamente em toda sociedade, 

acometendo empresas da rede pública  e  privada.  As  universidades  públicas  assim como todos 

os setores de ensino do país foram também atingidas pela  crise  econômica  por  que passava o  

país no período do Governo Sarney e se estendeu por mais tempo. Os planos  econômicos  

adotados não foram resolutivos e envolveram as universidades em nebulosos tempos de crise. 

Tratando-se da UFF, pode-se afirmar que, em efeito cascata, o contexto político- 

econômico do país trouxe restrições sérias nos diferentes níveis hierárquicos da Universidade, 

incluindo as Unidades de Ensino, dentre elas a Escola de Enfermagem que sofria duplamente em 

função de sua missão voltada ao  ensino,  mas  também  pela  sua  interlocução  direta  no  campo da 

saúde. 

Ao encerrar a cerimônia de posse dos diretores das Unidades de Ensino da UFF, para o 
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quadriênio  1987-1991,  o  Reitor professor  Hildiberto  Ramos Cavalcanti de  Albuquerque 

Júnior ressaltou a coragem e desafios que os diretores empossados enfrentariam, em face da 

situação crítica por que passava as universidades, destacando que a crise reunia reitores, 

funcionários, professores e alunos que, em público, defendiam a Universidade e, nessa 

ocasião, fez destaque para 

 
a péssima distribuição de recursos as nossas instituições públicas de ensino superior, 

para custeio e para investimentos, o que nos obriga a uma estagnação, o que não nos 

permite crescer, impossibilitando o cumprimento de nossos compromissos com a 

sociedade de oferecer um bom ensino e pesquisas que contribuam para a realização 

técnico-institucional de nossa comunidade
50

. 

 

Como destaca  Leitão  (1985,  p.  4)  o  difícil  relacionamento  universidade-governo, 

ocorre,  em  parte,  “pelo  desconhecimento  das  especificidades  da   universidade   como 

instituição; à centralização do processo  decisório;  aos  conflitos  entre  o  poder  burocrático  e  o 

de professores e também à baixa eficiência de ação administrativa”. 

Esse era o retrato da realidade que os gestores recém-empossados teriam que  enfrentar 

para administrar as Unidades de Ensino da UFF, tendo em vista que os  problemas 

relacionados a recursos financeiros interferem em diferentes aspectos gerenciais. Destaca-se 

que tais dificuldades perduraram por alguns anos e foram  diversas  vezes  mencionadas  das atas 

(em 43%) das reuniões do Colegiado  de  Unidade da  Escola de  Enfermagem,  tanto pela  

direção  como  pelas  chefias  que   participavam  das  reuniões,   buscando  alguma   resolutividade 

ou encaminhamento para superação dos problemas, conforme evidenciado nas atas. 

A professora Maisa apresenta o orçamento de 1987 e o recurso destinado à Escola, 

tendo sido indagada se haveria possibilidade do aumento de verba pela professora 

Nivalda, tendo sido informada que não. (Ata de 14/05/1987) 

 
Professora Maisa aborda a continuidade da crise financeira da UFF pelo não 

repasse de verba pelo MEC. (Ata de 14/10/1988) 

 
A presidente informa que os retroprojetores estão com defeitos e os recursos são 

insuficientes para o conserto. (Ata de 19/04/1989) 

 
A presidente aborda sobre o orçamento para 1990 que deverá ter sua base no ano de 

1989, ficando claros a defasagem orçamentária e escassos recursos para  o 

próximo ano (Ata de 19/10/1989) 

 
50 

O Jornal “O Fluminense”, de 4 de abril de 1987, na página 6 publicou a ínt egra do discu rso de posse dos 

diretores das Unidade de Ensino, realizada em 3/04/1987, no Cine Arte UFF, às 10h.  
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Professora Donizete, chefe do MEM

51
 e Professora Ângela, coordenadora do curso, 

relataram dificuldades decorrente da carência de recursos humanos e das 

negociações propostas ao diretor do CCS. (Ata de 12/12/1989) 

 

Os depoentes também reforçam a precariedade da situação que passavam as 

Universidades, reportando-se a situação da UFF. 

 
Muito complicado naquela época. Eu não conseguiria fazer um contraponto com os 

dias de hoje. Nos dias de hoje também está uma calamidade para as universidades. 

Não tinha dinheiro e não temos hoje também. (E8) 

 
Nossa Senhora! Não se tinha dinheiro para nada. A inflação era diária. Era uma 

loucura. Aí vem o Plano Cruzado e todos os demais sem muito resultado e a UFF 

passou momentos muito difíceis. (E9) 

 

Tínhamos dificuldades de recursos humanos, de recursos materiais, de 

infraestrutura. Vivíamos realmente o que vou chamar de anos de penúria e de 

grande aprendizado de lidar com a falta. (E7) 

 

Ao longo de quase toda gestão da direção da Escola de Enfermagem, nesse quadriênio, 

houve restrições severas para obtenção  de  recursos  básicos  de  consumo  para  o 

desenvolvimento das ações  administrativas  e  de  ensino,  para  aquisição  de  materiais 

permanentes, reforçada pela  falta  de  manutenção  da  estrutura  física  e  dos  parcos  

equipamentos existentes.  Além  disso,  as  limitações  estenderam-se  com  a  proibição  de 

concurso público e até mesmo de contratações temporárias para servidores  técnico-  

administrativos e docentes. 

 
A professora Donizete pergunta sobre material que os professores dispõem para 

ministrar aulas e a chefia do departamento diz que ainda  não  recebeu material 

para este ano e que está trabalhando com muita  dificuldade  em função  disso. 

(Ata de 13/01/1988) 

 
Professora Maisa fala a participação da unidade em evento intra e extramuros e que 

luta pela obtenção de recursos humanos para esta Unidade [...] A  presidente 

coloca sobre a verba irrisória para a Escola e que ainda não foi repassada, ficando 

a unidade em sérias dificuldades . (Ata de 14/09/1988) 

 
A falta de concurso público também gerou grandes dificuldades, pois o número de 

professores é insuficiente para que se possa d esenvolver as atividades inerentes ao 

ensino. Não temos professores que possam atuar nas diversas áreas de ensino, de 

forma ideal para atender as propostas de trabalho de interesse acadêmico e 

comunitário. (Professora Maisa, Revista Enfermagem Científica, s/n, 1989, p. 2) 

 

No âmbito  geral  da  UFF,  esse  contingenciamento  de recursos feito  pelo  governo 

federal  ocasionou  dificuldades  até  para  o  funcionamento  básico  da  universidade,   interferindo 

no funcionamento das atividades administrativas das Unidades de Ensino. Na Escola de 

 
 

51 
Sigla utilizada para designar o Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgica da Escola de Enfermagem. 
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Enfermagem, o desenvolvimento de novas proposições também foi limitado e, o que  se 

conseguiu desenvolver, foi com grande esforço dos docentes. 

 
A UFF tinha projetos, propostas novas, mas não tinha recurso para o básico. 

Ficávamos de mãos atadas. Algumas vezes houve parcerias para fazer alguma coisa 

que a universidade precisasse. Na proposta de informatização, por exemplo, 

procuramos parceria com a IBM
52

. (E9) 

 
A gente fazia projetos de extensão importantíssimos com a nossa força  de 

trabalho, a nossa mais valia, mas com pouca projeção e recurso zero. Vivíamos 

numa penúria, tudo nós cotizávamos, até para o café. Nos eventos a gente trazia as 

coisas de casa. (E7) 

 

Tal fato se confirma quando a  presidente  fez  leitura  da  correspondência  encaminhada 

pelo diretor do CCS, na  reunião  do  colegiado  de  unidade,  sobre  dotação  orçamentária 

destinada às atividades de extensão, cujo recebimento inadequado  do  recurso  resultou  em  

prejuízo  na  operacionalização  dos  projetos.  Nesse  sentido,  professora  Sidênia,  que  compunha 

a comissão do CCS para avaliar projetos de extensão, informou  sobre  a  dificuldade  para 

avaliar os projetos de extensão da  área  de  Saúde, pela  escassez de recursos destinados a este  

fim. (Ata de 12/12/1989) 

Percebe-se o esforço empreendido pelos docentes no  exercício  de  suas  funções  e, 

embora não tenha sido mensurado efetivamente, de certo causava sobrecarga de trabalho e 

desconforto físico e mental  em  função  do  nível de tolerância  que  era  necessário  para  se 

efetivar determinada ação. O esforço para se desenvolver o ensino e projetos ultrapassava o 

necessário para que a atividade tivesse êxito. 

Lima e Lima-Filho (2009) ressaltaram vários estudos que abordam a precarização do 

trabalho dos professores universitários ressalvando entre outros fatores a carência de recursos 

materiais e humanos e a intensidade do trabalho que acarretam sobrecargas mentais e físicas e 

refletem na saúde, na satisfação e bem-estar dos profissionais. Se  por  um  lado  o  homem  se 

revela pela sua capacidade  produtiva, por outro ele pode manifestar  seu  “mal-estar” e 

adoecimento em detrimento de suas condições precárias de trabalho. 

Nóvoa (1999, p. 20) abordou sobre  a  situação  dos professores, reportando-se ao final 

do século XX, trazendo o contraste entre o excesso de discurso de organizações nacionais e 

internacionais e a  pobreza das políticas educativas, dos programas de  formação de  

professores, das práticas pedagógicas. O autor traz a reflexão sobre as falas que ressaltam a 

importância de se pensar o futuro dos professores sem, no entanto, “esquecer o presente e sem calar 

a indignação do estado atual das coisas”, ou seja, retrata um excesso de futuro  e  uma escassez do 

presente. 

 

52 
Sigla da International Business Machines. Trata-se de empresa da para a área de informática. 
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Uma das proposições da gestão das professoras Maisa Freire e Alba Alconforado foi a 

criação da Semana Científica da Escola,  a  ser  realizada  anualmente,  no  sentido  de  dar 

visibilidade a instituição e divulgar os trabalhos desenvolvidos por docentes e alunos, assim 

como promover o intercâmbio com outras instituições. 

No entanto, tendo em vista os parcos recursos de consumo,  por ocasião  da organização  

da I Semana Científica da Escola  de  Enfermagem,  prevista  para  ocorrer  em outubro de 1988, 

foi solicitado aos docentes uma contribuição para aquisição de insumos básicos necessários a 

realização do evento. Tal fato exemplifica  o  comprometimento  de  quaisquer iniciativas  de 

interesse da direção e/ou do corpo docente e discente que desejasse promover. 

 
Professora Alba comunica sobre a I Semana Científica da Escola de Enfermagem 

que irá acontecer no período de 18 a 21 de outubro de 1988 e fala sobre a verba a 

ser proposta ao departamento para arrecadar recursos para a compra de café, 

açúcar, copos descartáveis e gás . (Ata de 14/09/1988) 

 

Outras  interferências   também  correram  ocasionando   dificuldades   para  operacionalizar 

a Semana Científica, pois, em busca de conquista para os servidores públicos e para as 

universidades, houve paralizações e greves frequentes que também interfiram nas datas e 

programação proposta e, durante os quatro anos de gestão, só foi possível a realização de dois 

encontros com esse fim. 

Professora Alba comunica sobre a I Semana Científica da Escola de Enfermagem 

que irá acontecer no período de 18 a 21 de outubro de 1988 (Ata de 14/09/1988) 

Professora Maisa relata o adiamento da I Semana Científica da Escola em virtude 

da paralisação, entretanto será comemorado no dia 18/10 o 44º aniversário da Escola 

[...] (Ata de 14/10/1988) 

 
A presidente fala da realização da II Semana Cientifica [...] Após discussões, ficou 

decidido que o evento será realizado no próximo ano. (Ata de 19/09/1989) 

A presidente põe em discussão a realização da II Semana Cientifica, aprovada por 

unanimidade e, após discussão, ficou resolvido que seria realizada de 19 a 

23/11/1990. (Ata de 05/07/1990) 

 

Outro aspecto a ser destacado diz respeito ao reduzido número de servidores técnicos 

administrativo, acrescido com aposentadorias sem  condição  de  reposição  através  de  concurso 

ou contratação temporária. Tal fato exigia dos gestores da Escola de Enfermagem (chefias de 

departamento, coordenação de curso de graduação e pós-graduação e da própria direção) a 

realização de atividades das  mais  simples  as  mais  complexas, que  estavam  realmente 

relacionadas às suas funções.  As  próprias  atas  das  reuniões  do  colegiado  foram  elaboradas 

pela diretora ou por um docente, membro do colegiado que secretariava a reunião por falta de
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pessoal administrativo, com condições de elaborar uma ata de reunião, cabendo  ao agente 

administrativo somente a transcrição  das  mesmas  para  o  livro  de  registro. Nesse  aspecto,  

temos declarações em atas e dos depoentes que reafirmam tal dificuldade: 

 
A falta de recursos humanos qualificado era outra  dificuldade.  A  prova  disso 

são as atas, são os memorandos, que  a gente redigia para eles  digitarem. Tudo 

era rascunhado. O nosso dispêndio de tempo para isso era imenso. A gente hoje 

pensa assim: Porque administrar nos tomava um tempo enorme e ainda vem 

tomando, embora tenhamos avançado muito. (E7) 

 
Professora Maisa faz uma  retrospectiva  da  dificuldade  da  Unidade,  

Departamento, Graduação e Pós-graduação quanto a escassez de técnico- 

administrativos. Informa que as atas serão  passadas  e  aprovadas   no  próprio 

livro, devido a grande dificuldade de pessoal para  secretariar  as  reuniões . (Ata 

de 14/09/1988) 

 
A professora Ângela apresenta as dificuldades enfrentadas com a saída de 

funcionários, assumindo funções burocráticas da coordenação de curso, como 

datilografia. [...] fala da proposta existente de redistribuir o pessoal nos centros, que 

não foi adiante frente à deficiência permanente de pess oal nos centros 

universitários. (Ata de 19/04/1989) 

 

Embora a pesquisa de Lima e Lima-Filho  (2009)  tenha  sido  realizada  no  período  de 

2007 a 2008, resguardada as devidas proporções,  alguns  pontos  permanecem os  mesmo  que 

nos anos 80 quando se ressalta a sobrecarga administrativa dos docentes que ultrapassa  ao 

dedicado a extensão e a pesquisa. No caso da Escola de Enfermagem, a carga horária de 

ensino teórico-prático era intensa em relação ao quantitativo de professores, que ainda  se 

dedicavam a chefias e assistência do hospital universitário e a projetos de extensão. A época, 

poucos docentes podiam dispor seu tempo para atividades de pesquisa. 

 
Não era nosso foco. Estávamos muito envolvidos no ensino, na assistência e na 

extensão e preparando aula que ainda era no quadro negro e no retroprojetor. Não era 

foco a pesquisa, e no Rio, a Escola Anna Nery desponta com a pós -graduação 

porque investiu na qualificação do seu corpo docente, em muitos casos na USP para 

depois abrir o mestrado, doutorado e a pesquisa aqu i no Rio de Janeiro demorou a 

despontar. (E3) 

 

Outro aspecto relaciona-se  a  insuficiência  quantitativa  e  qualitativa  de  apoio 

administrativo dispensado aos professores  em  diferentes  atividades.  Dessa  forma,  ações 

voltadas para compra de material, manutenção de equipamentos, atividades  de  laboratório,  

controle de bens patrimoniais funcionava com a mão-de-obra  dos  gestores  na  medida  em que 

não se dispunha de pessoal competente para tais ações. 

A situação teria se agravado  com o  decreto  do  governo  federal que  extinguia  as vagas 

de servidores docentes e administrativos que viessem a se aposentar. Nesse  período,  duas 

docentes e uma funcionária administrativa já estavam com suas aposentadorias publicadas
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recentemente e a Escola não tinha perspectiva de reposição dessas vagas, contribuindo para aumentar 

as dificuldades relacionadas a recursos humanos. 

Em face da gravidade e seriedade da situação no que tange a  recursos  humanos,  o 

Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB)  estava  mobilizado  para  tentar 

reverter essa posição  do  governo.  Paralelamente  já  havia  mobilização  estudantil  e  assembleia 

dos docentes agendada. Na Escola de Enfermagem, essa situação era preocupante e  tanto  a 

direção quanto as chefias abordam essa questão nas reuniões do Colegiado de Unidade. 

 
Professora Maisa informa decreto que impede a reposição de vagas para 

professores e funcionários que se aposentassem, e essas vagas seriam extintas. 

Acredita que essa situação se resolva por que o Conselho de Reitores estão se 

mobilizando para tal. Informa sua preocupação com as aposentadorias das 

professoras Maria de Lourdes Gueiros Machado e Dulcinea Menezes Lima e da 

agente administrativo Noemi Marinho. Com a aposentadoria da servidora Noemi 

não está conseguindo dar férias a sua substituta eventual Dulce Gonçalves  por 

não haver funcionário disponível na Unidade para substituí-la.  (Ata  de 

15/04/1988) 

 

A presidente informa sobre a possibilidade de aquisição de servidores explicando 

que haverá concurso publico, até 31/12, para técnicos administrativos e fez um 

resumo da situação atual precária desses profissionais desta unidade. (Ata de 

19/09/1989) 

 
A presidente demonstra sua preocupação quanto à aquisição de  recursos 

humanos e materiais para a nova estrutura em face da criação dos departamentos 

que já foi aprovada na Câmara de Ensino e Pesquisa. Informa sobre a existência de 

duas vagas na Escola para técnico-administrativos e espera que sejam preenchidas, 

através de concurso publico, tendo em vista os vários documentos encaminhados 

que comprovam a necessidade da Escola e diz estranhar o silêncio sobre a realização 

do referido concurso. As secretárias do MEM e da CME
53

 solicitaram dispensa dos 

cargos de secretárias e o encaminhamento será feito ao diretor do CCS, ficando os 

cargos vagos. (Ata de 19/10/1989) 

 

Professora Donizete, chefe do MEM e professora Angela, coordenadora do curso, 

relataram dificuldades decorrente da carência de  recursos humanos e as 

negociações propostas ao diretor do CCS. (Ata de 12/12/1989) 

 
Leitão (1985) destacou a observação feita pelo o Reitor da  Universidade  Federal  do 

Ceará (UFC), Paulo Menezes Neto, quando abordou sobre a interferência do governo nas 

universidades na época em que nomeava reitores e diretores, enfraquecendo e interferindo  na 

gestão, sobretudo nas atividades-meio, através de leis, decretos e portarias. Embora já se 

tivesse um Reitor escolhido pela comunidade, a decisão da nomeação ainda estava a cargo da 

presidência da República e a gerência das universidades ainda ficava a mercê das  ações  de 

agentes externos a ela. 

 

 

 

 

 

53 
Sigla utilizada pela UFF para designar a Escola de Enfermagem 
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No inicio de 1980, Antonio Martins Filho,  ex-reitor  da  UFC,  abordou  o 

desconhecimento do Poder Executivo sobre as especificidades das funções da universidade, 

emergindo conflitos de autoridade, pois os atos do  governo  não  seriam  aplicáveis  às 

universidades, especialmente nas áreas financeira e de  pessoal.  (MARTINS  FILHO 
54

,  1980 

apud LEITÃO, 1985) 

As mobilizações do corpo social das universidades federais e  negociações  dos Reitores 

com o Ministro da Educação e seus assessores voltaram a ocorrer em 1990, no governo do 

presidente Fernando Collor de Mello, em função da proposição de outro  decreto  que  trazia  em 

seu bojo 30% de cortes e  demissões em  vários  órgãos  federais, causando  prejuízos 

significativos  à  estrutura  acadêmica  e  universitária  além  de  grande  risco  aos  servidores.  Tal 

fato está explicitado na Ata da reunião de  6  de  junho  de  1990  do  Colegiado  de  Unidade 

quando a professora Maisa Freire informa sobre 

o Decreto 99.235 de 04/05/1990 que dispõe sobre critérios e diretrizes para 

elaboração de propostas de quadro-tabela de lotação ideal dos órgãos da presidência 

da república, ministérios civis, autarquias e fundações e outras providencias. Este 

decreto fundamenta a proposta de 30% de cortes e demissões na universidade 

desencadeando grande mobilização no âmbito das Universidades no sentido de 

evitar o grande prejuízo para sua estrutura administrativa e acadêmica e 

tranquilizar os servidores. Relata negociações entre as universidades e  o 

Ministro da Educação e seus assessores . Professora Sidênia es clarece que na 

proposta do governo todos estão ameaçados de demissão, tanto docente quanto 

servidor técnico. O momento é sério e preocupante. (Ata de 6/06/1990) 

 

Mas, apesar das dificuldades externas que atingiam as universidades federais,  as 

negociações internas entre os gestores na busca de soluções se mantinham e, dentre elas,  se 

apostava na redistribuição de servidores técnicos dentro da  própria  UFF,  considerando  que  

outros setores estavam mais providos  de  recursos  humanos  que  a  Escola  de  Enfermagem. 

Nesse sentido, a direção junto às chefias de departamento  e  coordenação  de  curso  de 

graduação, fizerem  diversas  investidas  envolvendo  diretor  do  CCS,  Departamento  de  Pessoal, 

o CUV e ao próprio Reitor em busca de alternativas já que não se tinha a possibilidade  de 

realização de concurso público ou de contratação de pessoal mesmo em caráter temporário. 

 
Sobre a situação dos funcionários, professora Maisa informa as  inúmeras  

tentativas de aquisição de  pessoal e lê a indicação 07/1990 feita ao Reitor para que  

o Departamento de Pessoal apresente a lotação de todos os servidores da UFF e, na 

segunda etapa, a designação de uma comissão com vistas a remanejamento, 

relocação em nas áreas comprovadamente carentes. (Ata de 7/08/1990) 

 

 

 

54 
Martins Filho, Antonio. Autonomia das universidades federais. Estudos e Debates, Brasília,  Conselho  de 

Reitores das Universidades Bras ileiras, (3):21-41, 1980. 
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Sobre a necessidade de docentes, a professora Maisa reforça a necessidade de se ter 

um documento que demonstre as carências dos departamentos ,  tendo  em vista 

que é muito difícil a defesa sem algo escrito. Professora Rosa Elena diz que o 

professor Raimundo solicitou que cada departamento fizesse sua lotação didática e 

encaminhassem para ele. Professora Donizete relembra que de acordo com a 

instrução normativa nº 4 já foi realizado um estudo pelos três departamentos. (Ata 

de 16/11/1990) 

Ficaram nítidas todas as dificuldades apontadas com bastante ênfase relacionadas aos 

recursos humanos, à precariedade de materiais de consumo e permanente, a falta de 

manutenção, dentre outras, abordadas nas reuniões do Colegiado de Unidade realizadas no 

quadriênio 1987-1991.  Entretanto, mesmo  diante  de  tanta  precariedade,  a  universidade  vivia 

um momento político diferenciado em função do  processo  de  consulta  à  comunidade  para 

escolha dos seus dirigentes nos diversos níveis. 

Nos últimos meses da gestão de  Maisa  Freire  e  Alba  Alconforado,  ainda  se  clamava 

pela falta de pessoal que atendesse as demandas dos departamentos recém-criados e de outros 

setores administrativos da Escola de Enfermagem. 

Nesse sentido, já na campanha dos candidatos a reitor da UFF, alguns pontos chaves 

constavam em plataforma por reivindicação do  corpo  social  da  universidade.  Dentre  eles 

estavam  a  constituição  da  Estatuinte  da  UFF,  informatização  e  a   descentralização 

orçamentária  para  os  Centros  Universitários  que  passaram  a  funcionar  como  unidades 

gestoras, logo após a nomeação do  Reitor  Hildiberto  Cavalcanti.  Assim,  a  Escola  de 

Enfermagem e demais unidades de ensino da saúde passaram a fazer suas  reivindicações  de 

recursos diretamente ao diretor do CCS. 

 
O Centro, na realidade, só começou a ter uma função mais executiva com as 

eleições. Como o reitor se comprometeu com as eleições diretas para os Centros, ele 

se comprometeu também em dar condições aos Centros de atuarem com a 

descentralização do orçamento. (E8) 

 

Cabia ao diretor do CCS, dentro do percentual  que  lhe  era  definido,  distribuir  os  

valores entre as sete
55

 unidades que o compunha. Era a primeira vez  que  as  Unidades  

Universitárias iriam dispor  de  algum  valor  previamente  definido  e  isso  é  explicado  por  E8  e 

em Atas do Colegiado de Unidade. 

 
O Centro passou a ter gerência financeira plena e própria, passou a ter um 

Conselho de Centro formado pelos diretores das Unidades. As coisas andaram 

melhor. Antes tínhamos um diretor de Centro nomeado pelo Reitor e que na 

realidade não tinha dinheiro. Sem recurso, não tem como firmar qualquer instit uição 

ou qualquer setor. Você tem que ter alguma coisa para ter uma contrapartida das 

unidades. (E8) 
 

55 
Escola de Enfermagem, Faculdade de Farmácia, Faculdade de Medicina, Faculdade de Nutrição, Faculdade de 

Odontologia, Faculdade de Veterinária e Instituto Biomédico 

http://www.uff.br/ccm/ensino/unidades/enferma.htm
http://www.uff.br/ccm/ensino/unidades/enferma.htm
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http://www.uff.br/ccm/ensino/unidades/odonto.htm
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Prof. Maisa apresenta o orçamento de 1987 e o recurso destinado à Escola pelo 

CCS. (Ata de 14/05/1987) 

 
Prof. Nena informa que o diretor do CCS se comprometeu em dar cobertura à 

direção na previsão orçamentária para o período 1987-1988 e elogiou o trabalho 

realizado pela Escola, informando que está utilizando o material para outros 

trabalhos do próprio Centro [...] Ficou decidido que seria montada uma nova 

comissão para discutir o orçamento de 1988-1989 que já foi solicitado pelo diretor 

do CCS (Ata de 17/07/1987) 

 

A descentralização do orçamento para os Centros Universitários possibilitou que as 

Unidades de Ensino tivessem uma previsão do valor que  cada  uma  teria.  No  Centro  de  

Ciências da Saúde  esse valor era discutido  na  reunião  do  Conselho  de  Centro  onde   os 

diretores das unidades eram membros efetivos. Evidenciou-se, na fala  de  E8  e  em  Ata  da  

reunião de 17 de  setembro  de  1987,  um  aspecto  positivo  na  descentralização  orçamentária 

com a indicação de que havia a intensão de se ter critérios para tal. 

 
Com o orçamento descentralizado, você vê quanto que a universidade tem  e 

quanto vai caber a cada unidade. Na época dos centros, isso ficava mais claro para 

todo mundo. Olha! temos 10 reais e somos seis, então vai ficar 1/6 para cada um. Na 

época, no conselho de centro se estabelecia alguns indicadores. Não me lembro de 

todos, mas alguns indicadores eram: número de alunos, número de professores, 

atuação da unidade. (E8) 

 

A prof. Maisa apresenta DTS
56

 da comissão para elaborar a Proposta Orçamentária 

para 1988 e 1989 com o objetivo não só de elaborar a previsão orçamentária como 

também criar critérios para distribuição e consumo da  verba  destinada  à 

Unidade . (Ata de 17/09/1987) 

 

A proposta da  descentralização  orçamentária  foi  bem  aceita  na  medida  em  que  tinha 

no seu bojo a participação deliberativa e decisória das diferentes  unidades  de  ensino  que 

compõem  os  Centros  Universitários.  Tal  fato  iria  favorecer  a  agilidade,  eficácia   e  eficiência  

na gestão dos recursos e as respostas às demandas dos professores e alunos  deveria ser mais 

rápida sem, no entanto, se  desligar  das  questões  éticas  que  perpassam a gerência  de recursos. 

As unidades encaminhariam suas  necessidades  ao  CCS  que  buscaria  atender  as  solicitações. 

No entanto, as expectativas não foram correspondidas, pela carência de financeiro, por 

peculiaridades de algumas unidades e por questões políticas. 

No CCS, algumas Unidades de Ensino tinham particularidades específicas  e  também  

com um aporte  muito  maior  de  docentes,  alunos  e  algumas  decisões  já  vinham  articuladas 

antes de serem apreciadas pelos diretores das Unidades, nas reuniões  do  Conselho  do  CCS, 

como 

 

56 
Determinação de Serviço. 
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por exemplo, tinha uma Faculdade de Medicina que era imensa e deveria ficar com a 

maior parte dos recursos, mas na realidade quem bancava a Faculdade de Medicina 

era o hospital. Eram os recursos que entravam pelo SUS, de emendas parlamentares 

para o Hospital [...]. Isso facilitou em muito as outras unidades, mas nós tínhamos 

Faculdades como a Veterinária que mantinha a fazenda escola, que naquela época 

foi comprada no primeiro ano de gestão do Hildiberto. Então, tínhamos que dar um 

aporte à Unidade e à fazenda da veterinária. Isso foi assim. Durante muito tempo 

tivemos uma participação das unidades de ensino, trocavam-se rubricas, mas havia 

uma questão harmoniosa nessa questão das necessidades das Unidades. (E8) 

 

As decisões consideradas “harmônicas” eram na verdade situações inevitáveis, em que 

nenhum diretor se colocaria contrário em face da precarização dos recursos diante de tantas 

carências das unidades. O que na verdade  se estabelecia  era a prioridade  da prioridade.  Assim, 

em determinados momentos, foi necessário que as direções das unidades abrissem mão do 

percentual a elas destinado para que fosse possível a aquisição de um  recurso  de maior  valor, 

como no caso da necessidade da compra de microscópios, utilizado  pelos  alunos  da  área  de 

saúde no ciclo  básico.  Nesse caso, a demanda  especifica  da Escola de Enfermagem  teria  que  

ser adiada, em detrimento do custo do equipamento solicitado. 

 
Professora Emilia Galindo solicita a compra de um mimeógrafo para a Escola e a 

presidente informa que já foi solicitado por memorando, mas  não foi  adquirido  

por falta de verba. (Ata de 17/09/1987) 

 

Sobre a previsão de orçamento 1988, a professora Maisa informa que foi priorizado 

a compra de microscópios para o Instituto Biomédico usando a verba de material 

permanente de todas as unidades. (Ata de 15/04/1988) 

 

Se o modelo de alocação de recursos financeiros para as IFES não era adequado, e a 

centralização desses recursos na Reitoria também deixava a desejar já que tinha um grande 

distanciamento das reais necessidades das unidades e departamentos que estavam diretamente 

atrelados ao ensino, pesquisa e extensão, por outro lado a descentralização orçamentaria  nem 

sempre trouxe benefícios reais às unidades, até porque  havia limitações dos  dirigentes  das 

Unidades no uso da verba. As decisões administrativas do diretor do CCS tinham também um 

caráter político, tendo em vista que ele era um dos  candidatos  a  Reitor  para  o  próximo 

quadriênio (1991-1995) e não seria prudente estabelecer situações conflitantes. Nesse sentido tem-

se citações em atas e depoimentos que corroboram com tal entendimento. 

 
A professora Alba fala sobre as dificuldades da utilização da verba mesmo com a 

descentralização orçamentária por não existir autonomia nenhuma para o consumo 

de qualquer natureza. (Ata de 17/09/1987) 

 
Professora Alba dá esclarecimentos sobre as reuniões que participou onde foram 

discutidos orçamento e distribuição de verbas para as unidades. Refere que 40% 

para material de consumo, 60% para outros encargos e que não podem ser gastos 

fora dessas determinações. Em relação aos recursos visuais, informa que os 
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retroprojetores estão com defeitos e os recursos são insuficientes para o conserto. 

(Ata de 19/04/1989) 

A presidente coloca sobre a verba irrisória que ainda não foi repassada, ficando a 

unidade em sérias dificuldades. (Ata de 14/09/1988) 

 
A Escola de Enfermagem estava atrelada ao CCM e isso foi um entrave e às vezes 

um recurso. A gente dizia o que precisava em material de consumo e permanente. Às 

vezes se conseguia alguma coisa como muita perseverança. Em tudo tem o aspecto 

político e era desse jeito que funcionava. (E1) 

 
O conhecimento da gestão universitária e pública são duas ações bem complexas. Eu 

penso que a universidade se tornou um espaço predominantemente político. Político, 

mais no sentido de interesse pessoal do que institucional. (E 10) 

 

Em alguns momentos, as chefias da Escola de Enfermagem (staff) expressavam seu 

desânimo pela permanência da  falta  de  estrutura  e recursos  gerando  dificuldades  de  toda 

espécie e desmotivação dos professores. Mesmo assim, as solicitações eram encaminhadas  a 

direção do CCS sem que houvesse solução efetiva ou  eram  morosas  e  muitas  delas 

inapropriadas.  Chegava-se  a  receber  aparelho  de  telefone  sem  que  houvesse  disponibilidade 

de linha ou de  ramal interno  e  sem prazo  para  obtenção de uma linha,  enquanto 

retroprojetores permaneciam com defeito em função de recursos insuficientes para conserto. 

 
A professora Donizete pergunta que material dispõe para as aulas e a chefe do MEM 

diz que ainda não recebeu material para este ano e que está trabalhando com muita 

dificuldade em função disso. (Ata de 15/04/1988) 

 
Professora Maisa aborda a continuidade da crise financeira da UFF pelo não repasse 

de verba pelo MEC [...]. (Ata de 14/10/1988) 

 
Professora Ângela fala de seu desânimo frente às dificuldades e a resolução dos 

problemas cotidianos da coordenação relativa aos recursos humanos e equipamentos 

e que propostas são feitas, mas soluções são morosas ou inexistentes, 

exemplificando a questão do telefone que foi enviado aparelho sem linha, a 

promessa de microcomputadores que foram comprados para serem distribuídos 

pelas unidades, mas nossa Escola não recebeu um aparelho. A professora Maísa 

endossa as palavras da professora Ângela e sugere elaboração de documento, num 

primeiro momento, e dependendo dos encaminhamentos, se apele para instância do 

CUV. (Ata de 19/04/1989) 

 

A falta de recursos era imensa e a gente tentava fazer as coisas assim mesmo, porque 

não tínhamos projetos com financiamento, ainda não tinha essa lógica. (E7) 

 

Ao longo dos anos, é nítido o  grande  investimento  e  luta dessa gestão e  das  chefias  

para vencer os percalços impostos pela ineficiência administrativa interna  da  própria 

universidade, acrescida pelas ações do governo federal no campo politico e econômico e visão 

limitada do papel social das universidades. 

 
A presidente fala quanto ao telefone exclusivo para a Escola, informando ter 

recebido documento comprovando a solicitação da linha, mas sem previsão de 

atendimento. Em relação ao ramal interno, houve várias tentativas de instalação sem 
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resultado. Entretanto a direção e a coordenação de curso continuam empenhadas na 

luta pela instalação. (Ata de 19/09/1989) 

 

A presidente informa sobre a Lei nº 7.800 de 10/06/89 MEC que dispõe  das 

diretrizes orçamentárias de 1990. A lei diz que o orçamento para 1990 deverá ter s ua 

base no ano de 1989, ficando claro a defasagem orçamentária e escassos recursos 

para o próximo ano. (Ata de 19/10/1989) 

 
Professora Maisa informa sobre decreto 99.235 de 04/05/1990 [...] que fundamenta a 

proposta de 30% de cortes e demissões na universidade desencadeando grande 

mobilização no âmbito da Universidade no sentido de evitar o grande prejuízo para 

sua estrutura administrativa e acadêmica e tranquilizar os servidores. Relata 

negociações entre as universidades e o Ministro da Educação e seus ass essores. (Ata 

de 6/06/1990) 

 
Professora Maria de Jesus solicita mesa de professor para as salas de aula sendo 

justificada pela presidente que já foi encaminhada a solicitação de compra. Coloca 

ainda que embora tenha recebido alguns recursos para os laborat órios e carteiras de 

alunos, há dificuldades de manutenção dos equipamentos permanentes. (Ata de 

13/03/1991) 

 

Em entrevista concedida pela professora Maisa Freire de Castro Araújo à Revista 

Enfermagem Científica, em janeiro de 1989,  a  então  diretora  confirmou  os  problemas 

vivenciados em sua gestão, embora ainda lhe faltasse mais 1 ano de mandato. 

 
Ao assumir o cargo encontrei inúmeros problemas, entre eles ressaltamos: escassez 

de material de consumo, recursos humanos de apoio administrativo e docente em 

número insuficiente para atender as propostas de trabalho de forma adequada, 

equipamentos reduzidos e precária manutenção, área restrita e inadequada, greves 

sucessivas e universidades em transformações derivadas das propostas contidas nas 

plataformas eleitorais para os cargos superiores da universidade[...] Todos esses 

problemas interferem, inclusive, no comportamento das pessoas. Elas estão céticas, 

desiludidas, pois não conseguem visualizar seus projetos e não podem desenvolver 

todo potencial que idealizam. Tudo isso é muito desgastante para o profissional. A 

desorganização da estrutura administrativa que o país enfrenta faz até com que as 

pessoas se sintam desestimuladas a assumir cargos. Há necessidade de um grande 

amor pelo que se faz, grande interesse pela profissão, pelos alunos e até pela própria 

comunidade, para que se possa superar todas as dificuldades. (Professora Maisa, 

Revista Enfermagem Científica, s/n, 1989, p. 2-3) 

 

Tinha-se a plena clareza das forças que estavam em jogo no país e no interior da 

universidade e os mecanismos  de  dominação  e  reprodução  da  ordem  eram  sutilmente 

impostos. Nesse sentido, reportando-se a Bourdieu (2011, 2013b, 2007b) que investigou as 

desigualdades e as formas como elas se  perpetuam,  entende-se  a  universidade  como  a 

sociedade é feitas de partes, de espaços recortados onde se encerra o distanciamento entre os 

indivíduos e entre grupos.  E,  dentro  de  um  mesmo  grupo,  considerando  aqui  grupo  de 

diretores de unidades de  ensino  do  campo  da  saúde,  há  distanciamento  na forma  de se lidar e 

de prestigiar alguns, de acordo com uma hábil trama. É nesse sistema de desigualdade que se 

estruturam as relações sociais no cerne da universidade. Mas, conforme pontua Bourdieu, 
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as disposições dos agentes, o seu habitus, isto é, as estruturas mentais através das 

quais eles apreendem o mundo social, são em essência produto da interiorização das 

estruturas do mundo social. Como as disposições perceptivas tendem a ajustar-se à 

posição, os agentes, mesmo os mais desprivilegiados, tendem a perce ber o mundo 

como evidente e a aceitá-lo de modo muito mais amplo do que se poderia imaginar, 

especialmente quando se olha a situação dos dominados com o olho social de um 

dominante. (BOURDIEU, 2017b, p. 158) 

 

A precariedade de recursos financeiros e outras demandas políticas que envolvia a 

gratuidade do  ensino,  ajuste  salarial  e  garantia  de  uma  carreira  digna  no  magistério  superior 

não era específica da UFF e abrangia todas as IFES do país. Tal  fato  gerou  movimentos 

abraçados pelos servidores docentes, servidores técnicos-administrativo, envolvendo Diretório 

Central dos Estudantes (DCE) e, por vezes, contou com o apoio do Conselho de Reitores das 

Universidades Brasileiras (CRUB). Alguns ganhos se deram e, nesse caso, se estendia a toda 

universidade. 

 
Prof. Carlos lembra que as vagas de concurso foram conquistadas através do 

movimento docente na última greve e que todos os centros, mesmo os que não 

aderiram, serão contemplados. (Ata de 28/09/1989) 

 

Nas articulações políticas com o Ministério da Educação, o preenchimento de vagas 

ociosas ou ampliação  do  número  de  vagas  foi  negociado pelos  reitores  como  estratégia 

política para conquista/captação de recursos de diferente ordem. 

 
Professora Maisa informou sobre as alternativas propostas pela UFF para preencher 

as vagas ociosas, o que atualmente tem sido mecanismo de negociação política entre 

o Ministério da Educação e as universidades públicas. [...] O Oficio 93/90 destina a 

universidade recursos para recuperação de área instalada, acervo bibliográfico e 

equipamento mediante aumento de vagas oferecidas pela UFF. (Ata de 7/08/1990) 

 

Atualmente, após sucessivos estudos em nível de universidade, das instituições de 

ensino e do Ministério da Educação sobre a questão, existem propostas que visam 

diminuir o índice de vagas ociosas nas universidades, inclusive com verbas 

suplementares para a recuperação da área instalada e equipamentos para o ensino. 

Originadas dessas discussões houve a atenção de critérios de avaliação. Estamos 

oferecendo 50 vagas para o 1º semestre e 50 para o 2º, os 100 primeiros colocados 

irão ingressas na universidade cobrindo as vagas existentes. Acreditamos que as 

novas medidas e outras, que deverão correr mediante o aprofundamento das questões 

socioeconômicas, politicas e culturais que envolvem essa questão, venham sanar a 

deficiência numérica de alunos nos diversos cursos da universidade. (Professora 

Maisa, Revista Científica, s/n, 1989, p. 2) 

 

Percebe-se que a gestão das professoras Maisa e Alba foi comprometida em diferentes 

aspectos pela escassez de recursos para a UFF advinda do governo federal, acarretando um 

processo gerencial que exigiu perseverança, para dar vazão a  algumas  proposições  da  direção 

e/ou dos docentes e de luta interna para ocupar espaço politico e decisório, considerando que 
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o número de docentes e alunos que eram pequenos  quando  comparados  a  outras unidades  da 

área de saúde como Faculdade de Medicina e Instituto Biomédico. 

No campo da saúde, a faculdade de Nutrição e a Escola  de  Enfermagem  eram  as 

unidades de ensino que tinham o menor número de docentes, de alunos por semestre e de 

departamentos de ensino. Essas proporções em relação à Faculdade de Medicina era vultosa 

embora também fosse discrepante quando comparadas  a Faculdade de Veterinária,  de 

Odontologia. O número de docentes versus número de alunos era um dos determinantes na 

conquista de vagas para concurso público e,  para a Escola  de Enfermagem,  essa  conquista  se  

deu através da relação de professores e a carga horária teórico-prática das disciplinas e  da 

liberação de docentes que assumiam cargos importantes em setores do HUAP. 

Embora os docentes da enfermagem tivessem certa autonomia que o próprio campo 

lhe confere,  deliberando  assim  sobre  sua  organização,  ensino  e  práticas  desenvolvidas,  teria  

que travar outras lutas referentes  à  ocupação  de  espaços  e  posições  que  definem a  aquisição 

de poder no campo. No campo da saúde, a medicina, se investe de um poder  socialmente 

legitimado e Montagner (2008) ressalta que, embora a medicina seja  uma  prática  ou  “arte  

social” sustentada pela ciência  biológica,  sua  legitimação  está  mais  ligada  à  tradição  que  a 

ciência propriamente dita. Acrescenta o autor que “essa  legitimidade ligada às  posições 

estratégicas e de força dentro do campo  acadêmico  estabelece  uma  oposição   a  outras 

faculdades e disciplinas” ainda que do mesmo campo. (ibid. p. 1590) 

Assim, o fazer médico se estabeleceu simbolicamente como superior ao trabalho da 

enfermagem já que ambos sejam produtos  das  condições  sociais  específicas  de  seus 

subcampos e da reprodução  de poder e privilégios que o sistema  de  ensino  universitário 

estabelece. Nesse sentido, Lopes, Sobrinho e Costa (2013, p.  821)  ressaltam  que  “[...]a   

posição ocupada pelos enfermeiros  vai depender  da  aquisição  de  capital e de sua  acumulação, 

no interior desse subsistema[...]” 

A proporção numérica de docentes determinava também a representatividade dessa  

classe nos espaços decisórios e,  no  caso  da Escola  de Enfermagem,  que  só  tinha  inicialmente  

um departamento, essa representação era sutil. Nesses termos, recaía muito sobre a figura da 

diretora da Escola de  Enfermagem  as  alianças  políticas  na  trama  de  barganhas  que  transitam  

no meio acadêmico, mas também o poder de pressão do corpo social da Escola seria um 

determinante importante. 

Nesse sentido, em 1985, Leitão abordando aspectos  relacionados  à autonomia  e poder 

nas universidades, temas que estavam em debates à época, ressaltou a fala do professor Pedro 



120 
 

 

Lincoln Carneiro Leão de Mattos
57

 que apontava o processo decisório centralizador  na 

universidade e o jogo  de  poder entre  as bases e  a  alta  administração  da organização variando  

na forma de participação de professores e alunos. (LEITÃO, 1985) 

Embora, ainda com uma postura ‘tímida’ para dar um tônus mais forte  as  suas 

necessidades, a direção e os agentes da Escola de Enfermagem não se acomodaram e foram 

persistentes na luta em busca de outros ganhos que no futuro dariam mais frutos. Um desses 

empreendimentos relacionou-se a criação de novos  departamentos  de  forma  que  se  teria 

garantido regimentalmente uma representação politica mais ativa. 

Era um meio  dos  docentes da Escola  sair  da introspecção  de seus  problemas  peculiares 

e mobilizar-se em ações que iriam mudar a posição da enfermagem no CCS e  na  UFF.  Ao  

ocupar posições estratégicas privilegiadas e de força dentro do espaço acadêmico, se teria a 

possibilidade de ser oposição mais acirrada e de engendrar novos horizontes de expectativas. 

Lopes, Sobrinho e Costa (2013, p. 820), ressaltam que o campo da saúde é “um espaço 

onde são construídos saberes e desenvolvidas práticas em torno dos objetos que justificam sua 

existência”, mas, ao mesmo tempo,  são “espaços de disputas  por tudo  quanto  o faz mover-se”.  

No campo, os subcampos como a  enfermagem,  reproduzem,  “em  microescala,  a  mesma 

dinâmica do campo em que fazem parte” (ibid.). 

Por outro lado, os agentes não são  sujeitos  universais  embora  tenham  uma  apreensão 

ativa do mundo. Assim, a percepção que se tem sobre do mundo social, aqui se reportando a 

universidade, depende do ponto em se está, de que lugar  se  percebe  e  se  vê  esse  mundo. 

Assim, Bourdieu enfatiza: 

nós construímos o espaço social, sabemos que esses pontos de vista são, como a 

própria palavra diz, visões tomadas a partir de um ponto, isto é, a partir de uma 

determinada posição no espaço social. E sabemos também que h averá pontos de 

vista diferentes, e mesmo antagônicos, já que os pontos de vista dependem do ponto 

a partir do qual são tomados, já que a visão que cada agente tem do espaço depende 

de sua posição nesse espaço. (BOURDIEU, 2017b, p.157) 

 

No espaço social universitário estão inseridos os agentes e instituições que produzem o 

saber, no qual as posições que se tem é resultante do lugar que nele se ocupa.  Nesse jogo  de 

forças e de lutas, para se manter firme e resistente e abrir portas a sua transformação, estava a 

Escola de Enfermagem com seus  agentes, que  reconheciam  as  regras  do  jogo  mas  que 

também se apropriaram dos lucros simbólicos que o campo da saúde oferecia. Se por um lado  

havia muito a se percorrer, a enfermagem estava inserida na Universidade desde sua criação 

 
 

57 
MATOS, Pedro Lincoln C. L. de. Autonomia e desenvolvimento da universidade brasile ira. Estudos e debates, 

Brasília, Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras, (3): 97-126, 1980. 
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em 1960, o que já garantia certa expertise ao lidar com as disputas e  as  resistências  que  se 

fizeram historicamente necessárias. 

 
7.2 Entre as possibilidades e as carências: a luta pela estrutura física e organizacional 

pertinente às atividades fins da Escola de Enfermagem 

 
O espaço físico da Escola de Enfermagem, enquanto ambiente pedagógico e 

administrativo  deixava  muito  a  desejar  tornando-se  alvo  de   muitas  discussões, 

encaminhamentos provisórios até a conquista da nova sede que só  foi  alcançada  em maio  de 

1990, num movimento persistente de luta da direção e dos seus agentes. No entanto, a 

aquisição do novo espaço trouxe muitos outros embates e  dificuldades  para  o  pleno 

funcionamento da unidade, ainda nessa gestão de 1987 a 1991. 

 
7.2.1 A estrutura física da Escola de Enfermagem 

 
 

No espaço físico de uma instituição se revela a vivencia  profissional  dos  que  nele  

convivem e, dessa forma, deve ser pensado e organizado de forma a tornar-se um ambiente 

acolhedor e prazeroso tendo em vista que as atividades laborais ocupam boa parte do dia das 

pessoas. Na universitária há também a inserção dos alunos e deve ser gerenciada de forma que 

favoreça seu aprendizado, sua segurança e se torne um espaço de  formação  cidadã  que  os 

prepare para as diferentes  experiências  que  o mundo  oferece.  De  tal forma,  o gestor da Escola 

de Enfermagem caberia lutar por um  espaço  relacional  saudável  de  aprendizado  e  construção 

do conhecimento e responsabilizar-se pela aquisição, manutenção e preservação de todos os 

dispositivos relacionados ao processo de ensinar. 

Na gestão das professoras Maisa Freire de Castro  Araújo e  Alba  Rodrigues 

Alconforado, a luta por estar num  ambiente  adequado  seria  uma  batalha  a  ser  travada,  tendo 

em vista as limitações que o espaço físico da Escola de Enfermagem da UFF  oferecia.  Localizava-

se no 3º (terceiro) andar do prédio anexo ao Hospital Universitário Antônio Pedro (HUAP),  onde  

funcionava  toda  parte  administrativa  e  acadêmica,  além  do  Diretório Acadêmico (DAAAC)
58

. 

 

 

 
58 

Diretório Acadêmico já tinha o nome da primeira diretora  da  Escola  de  Enfermagem.  Diretório  Acadêmico 

Aurora de Afonso Costa - DAAAC. 
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Aos docentes, cabia uma ampla sala, local onde cada  disciplina  dispunha  de uma  mesa 

para guarda de material didático, para o planejamento e outras atividades relacionadas ao  

ensino, extensão e pesquisa.  Nesse  espaço,  eram  realizadas  as  reuniões  departamentais  e/ou 

dos setores
59

 e onde os professores tinham a oportunidade de compartilhar ideias e estabelecer 

articulações de seus interesses. 

Para efetivar as aulas teóricas, só comportava três  salas de aula  e  uma  delas  era  

destinada ao laboratório de técnicas de enfermagem. 

O espaço do prédio anexo, no terceiro andar, era muito limitado e ainda comportava 

o diretório acadêmico, uma sala para chefia de departamento, uma sala de reunião, 

duas salas de aula, um laboratório. Foi ficando tudo muito pequeno e a gente tinha 

muitos projetos de extensão e tínhamos que ir para a biblioteca lá no térreo. (E7)  

 
Eu cheguei na Escola e estávamos no prédio anexo. A primeira vez que eu entrei na 

Escola e, era em um único andar, eu me perguntei: - como que se dá conta de ter uma 

escola aqui? [...] Eu sei que tinha uma sala dos professores, mas era difícil de você 

trabalhar, porque era todo mundo junto ali. (E14) 

 
Para o desenvolvimento de discussão de caso e avaliação do ensino teórico-prático  e 

estágio supervisionado, professores e alunos se reuniam em “aquários” ou pequenas salas de 

divisórias disponíveis nos corredores dos diversos andares  do  próprio  HUAP,  utilizadas  por 

outros profissionais como docentes da Faculdade de Nutrição e do Serviço Social ou por 

enfermeiros e outros  profissionais  para  pequenas  reuniões com  sua equipe.  Não  havia, 

portanto, disponibilidade integral para os alunos e professores  da  Escola,  sendo  sempre 

negociada a sua ocupação por uma determinada hora do dia. 

A biblioteca da Faculdade  de  Medicina,  localizada  no  térreo   do  prédio  anexo,  

agregava acervo bibliográfico  do  Curso  de  Enfermagem.  Esse  espaço  era  também  utilizado 

para desenvolvimento de alguma atividade dos  docentes  e  alunos  da  Enfermagem,  conforme 

relato de E7. 

 
Foi ficando tudo muito pequeno e a gente tinha muitas atividades e, às vezes, 

tínhamos que ir para a biblioteca, lá no térreo, em busca de espaço. (E7) 

 

A questão do reduzido espaço para o desenvolvimento das atividades docente era uma 

problema que antecedeu a essa gestão e precisava ser enfrentada, face às demandas que 

aumentavam, conforme explicitadas a seguir. 

 

 

59 
O Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico (MEM) se dividia em setores, que agregava as disciplinas 

por área de conhecimento e cada um tinha um docente que coordenava as reuniões e mantinha articulação com a 

chefia do MEM. Não eram reconhecidos na estrutura universitária, mas foi uma estratégia do MEM para facilitar 

as discussões e encaminhamentos que muitas vezes eram específicas de determinadas disciplinas.  



123 
 

 

 
A gente estava ali como empréstimo e era pequeno para o volume das ações de 

enfermagem, para a quantidade de alunos e de professores. Era tudo muito exprimido. 

(E4) 

 
Nós tínhamos duas salas de aula e um laboratório. Eu entrei em 1972 como aluna, e a 

Escola já estava no prédio anexo ao Hospital. A gente tinha os armários e a gente 

trocava de roupa ali e saía para o Hospital. Eram muito menos alunos naquela época, 

mas mesmo assim era apertado. (E11) 

 

Lá estava muito apertado e até para as aulas a gente ficava vendo outros espaços. 

(E12) 

Realmente a gente teve dificuldade de espaço sim. Tínhamos muito poucas salas. 

(E13) 

 

A Escola de Enfermagem teve por longo tempo sua sede no bairro de Jurujuba em 

Niterói. Nesse sentido, depoentes reportam-se ao passado quando conta um pouco de suas 

lembranças referentes à sede de Jurujuba: 

 
Tivemos uma sede própria muito boa em Jurujuba e depois passamos a ficar em 

lugares diferentes. (E2) 

 
Teve um período que a Escola teve em crise porque na época o Estado estava com 

problemas de verbas e com isso nos finais de semana a gente ia pra casa dos parentes 

porque a Escola não tinha como bancar a alimentação. Mas você tinha a roupa 

lavada, alimentação, biblioteca para estudar, tinha uma sala de música e a gente fazia 

a festa do disco. Tinha radiola, piano, violão e quem sabia alguma coisa ensinava 

para o outro, porque não tínhamos professor de música. A diretora queria comprar 

outro espaço para a sede e eu me lembro de que D. Aurora e eu, junto com outras 

pessoas, fomos na Rua Desembargador Lima Castro onde tinha uma casa bem antiga, 

mas D. Aurora não gostou, não deu certo. Eu tenho impressão que ela queria sair de 

Jurujuba pelo problema da distância do Hospital por que às vezes tínhamos 

dificuldade de ônibus. Quando o ônibus quebrava era complicado ir para o Hospital. 

Eu não me lembro se era ônibus do Estado ou da UFF. Mas nós tínhamos um ônibus 

e dois motoristas que faziam o percurso para o hospital, para o anatômico, e outros 

locais como no serviço de tratamento de água para visita. (E6) 

 

Posteriormente, a Escola esteve inserida provisoriamente em outros espaços como na 

própria Reitoria  da  UFF  e,  em seguida,  foi para o terceiro  andar do prédio  anexo  ao  Hospital, 

o que não favoreceu a  Unidade  em função  da proporção desses locais  para o desenvolvimento 

das  atividades  administrativas,  acadêmicas,  de  extensão  e  pós-graduação.  Diante  das 

constantes mudanças, sem a definição adequada para a inserção da Escola no  ambiente  

universitário, a sensação de pertencimento e a projeção da Escola de Enfermagem ficavam 

comprometidas. 

 
Eu, por exemplo, tinha vindo da reitoria. Mas não era bom. Era como se você 

estivesse emprestado ali. A Escola esteve lá um tempo. [...] A gente não tinha mais 

sede. Uma hora a Escola estava aqui, estava lá [...] Era um núcleo muito restrito, 

levando-se em conta que outras unidades já estavam numa projeção muito maior [...] 

Na verdade, você não tinha uma referência de local que nos projetasse. (E4) 
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A disponibilidade de espaço  físico  ficava  a  cargo  da  direção  da unidade,  mas  docentes 

e chefias se empenhavam na resolução  desse  problema,  na  medida  em que  tentavam a  cessão 

de outros locais primordialmente para o ensino. Essa tarefa  era  sempre  árdua,  pois as maiores 

salas e auditórios que compunham o ambiente do Hospital estavam sempre reservados   à  

Faculdade de  Medicina.  A  hegemonia  médica  era  determinante  quantos  aos  espaços  no 

HUAP e o seu controle ficava sob a responsabilidade da direção da Medicina. 

 
Quando a gente foi para o Hospital Antônio Pedro, a sensação não foi diferente, 

porque tinha os departamentos da Faculdade de Medicina que utilizavam várias salas 

no Hospital, embora a Faculdade de Medicina tivesse sua sede na Rua Hernani Melo. 

Era um prédio antigo, mas era um prédio grande, suntuoso, já conhecido e agente 

continuava ali no Antônio Pedro com algumas salas no prédio anexo. Então eu não 

vi muita diferença entre sair da reitoria e ir pro HUAP. Não era uma coisa nossa. 

(E4) 

 
Para as aulas de graduação, às vezes, disputávamos espaços junto à universidade. Os 

próprios auditórios era complicado o acesso. Por sermos um curso com turmas 

menores, era muito difícil ter acesso aos auditórios do Hospital Universitário, fora a 

hegemonia médica. Isso, somado ao pequeno crescimento que tínhamos a época dos 

cursos de pós -graduação. Tínhamos só os cursos de gerência e pediatria. (E7) 

 

Na busca de salas de aula para os alunos de graduação e pós-graduação do Curso de 

Especialização em Enfermagem Pediátrica, já que  o  Curso  de  Administração  tinha  aulas  em  

local fixo, no Núcleo de Assistência Técnica (NAT), outros lugares eram pleiteados, 

preferencialmente  os  que  ficavam  nas  proximidades  da  Escola  de  Enfermagem,  o   que 

favorecia o deslocamento dos profissionais e alunos, mas nem sempre era possível. 

 
Tinha até uma sala no Departamento de Saúde da Comunidade que a gente usava, 

quando eles não tinham aula. Ficávamos procurando salas para tudo, até para a 

época de matrícula. Para fazer a matrícula era complicado e ficava uma  fila  de 

alunos no corredor porque não tinha espaço. (E12) 

 

A gente rodava com a turma de pós -graduação. Íamos ao NAT, na Faculdade de 

Educação [...] Às vezes convidávamos professores de outras universidades para vir 

dar aula e nunca se sabia onde a gente ia ter aula. Era mes mo desagradável. (E13)  

 

Percebe-se que havia espaços nas dependências do Hospital Universitário, mas  a  

concessão dos mesmos estava  atrelada  ao  poder  da  medicina  no  campo  da saúde, em relação 

às demais profissões. A medicina, detentora de uma melhor posição no campo da saúde e, 

consequentemente, na  estrutura  universitária  tinha  garantido  o  controle   de   algumas 

prerrogativas. Dessa forma, a direção da Escola de Enfermagem estava à frente não só de 

busca de espaço físico, mas de garantia de espaço institucional e teria que enfrentar interesses 
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e coerções num arcabouço universitário que, pelo contexto histórico-social e cultural, já tinha 

enraizado a medicina num lugar de destaque. 

 
7.2.1.1 As primeiras tentativas de adequação do espaço físico 

 
 

Num primeiro momento, a direção da Escola de Enfermagem empenhou-se na 

adequação do espaço com solicitação de uso de outros locais em variados ambientes da 

universidade, mais especificamente para ministrar as aulas teóricas, em função de ser esta a 

maior demanda no momento.  Tais  ações  foram  abordas  nas  primeiras  reuniões  do  Colegiado 

de Unidade. 

A dificuldade relacionada ao ambiente já era conhecida da direção empossada e, na 2ª 

(segunda) reunião do Colegiado da Escola,  a  professora  Maisa Freire  “sugere  mudança  da 

planta física da Escola, tendo em vista que a infraestrutura é ineficiente para  atender  as 

necessidades, agravada pelas necessidades da  pós-graduação”.   Na  ocasião,   a  professora 

Tereza Neuma, coordenadora do Curso de Especialização em Enfermagem Pediátrica, expôs a 

dificuldade de sala para realização do Curso, já que “a  sala  da  Faculdade  de  Educação  não 

estará mais disponível para o 2º  semestre,  colocando  em risco  a  continuidade  do  curso”.  (Ata 

de 17/07/1987). Na reunião seguinte, a  vice-diretora,  professora  Alba  Alconforado,  informou  

que 

 
foi conseguida uma sala no CCS para dois dias e outra sala no NAT para três dias e 

esclarece que a professora Maria Wanda prometeu uma sala definitiva para o curso, 

após o termino das pequenas obras que estão sendo efetuadas. (At a de 17/09/1987) 

 

Nessa reunião, foi contestada a ocupação permanente das  salas  do  HUAP  pelos 

docentes e alunos da medicina e a chefia do Departamento de Enfermagem Médico Cirúrgico 

(MEM) sugeriu critério de ocupação desses espaços de forma coletiva. A  presidente  do  

Colegiado demonstrou sua atenção para essa  situação,  ressaltando  que  tal  fato  não  só  atingia 

aos docentes da enfermagem, mas também  aos  enfermeiros  assistenciais  que  atuavam  no 

HUAP, e relata que 

havia iniciado um diagnóstico que comprovasse qu e o espaço físico era insuficiente  

para o ensino teórico e também para o ensino prático nas clínicas do hospital, 

especificamente para o uso dos cursos da Escola, dos enfermeiros e sua equipe. (Ata 

de 17/09/1987). 

 

A direção da Unidade permaneceu nesta luta por espaços para atender as necessidades 

acadêmicas e agregou  docentes   do  Colegiado  da  Unidade  nesse  processo,  instituindo 

comissão para ampliar as discussões e possibilidades e, da mesma forma, passou a envolver o
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diretor do Centro de Ciências da Saúde (CCS). Tal fato, consta na 5ª (quinta)  reunião  do 

Colegiado de Unidade, quando  a  professora  Alba  Alconforado  mencionou  sobre  “o  resultado 

da comissão instituída para estudo do espaço físico da Escola de Enfermagem UFF”, 

informando que o mesmo foi “encaminhado ao CCS” (Ata de 13/01/1998). 

Com empenho da direção da Escola se conseguiu espaços em diferentes locais da 

Universidade, tais como: ICHF
60

, NAT,  Faculdade de Nutrição (CMN) e Faculdade  de 

Educação, e guardava retorno do professor Cresus
61

 “[...]com respeito ao terreno ao lado do 

Hospital onde se construiria salas para aulas e para a administração da Unidade”. A chefia do 

departamento (MEM) disse que  envolveria  os  setores  e  ressalta  o  “grande  interesse  da 

medicina nesta área”, sendo importante  estarem  atentas  a  essa  proposição.  (Ata  de 

15/04/1998) 

A preocupação da chefia de departamento fazia sentido em função do sítio político da 

medicina e do grande número de docentes e de departamentos em relação à Escola de 

Enfermagem, o que lhes  garantia  maior  representação  com  voz  e  voto  nas  reuniões 

deliberativas do Conselho de Centro.  No que  se refere  à ascendência  da medicina  em relação  

aos demais cursos do campo da saúde,  E7 se reporta ao processo de  luta  contínua  da 

enfermagem, para estar num patamar de reconhecimento, mesmo estando dentro de uma 

universidade, mas de qualquer forma, de docente  para docente  se mantinha, mesmo que 

aparentemente, uma posição privilegiada. 

 
A gente sabe que a historia se repete. Aí a gente pensa: a enfermagem tem que 

ocupar um espaço que historicamente ela vem lutando, luta contínua de ocupação de 

um espaço. Entra dentro de uma universidade, o que é um grande ganho, mas ela 

tinha adversários que politicamente e socialmente, como a medicina, que estavam 

num patamar mais elevado. Mas na universidade tinha uma forma de se manter, pelo 

menos no mesmo nível, pois de docente para docente se falava igual. (E7) 

 

Nesse sentido, é importante destacar que essa diferenciação que envolve poder, saber e 

dominação/subordinação entre a medicina e a enfermagem está submersa em normas, crenças, 

tradições, instituições, hierarquias de mando, dentre outros aspectos. A relação entre esses 

subsistemas e entre os agentes desses subsistemas vai além dos saberes e das ações por eles 

desenvolvidas, pois está contida nas suas bases e na  posição  social  historicamente  construída 

desde o surgimento dessas profissões. 

 

 

 
 

60 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia da UFF, prédio instalado no Campus do Valonguinho.  

61 
Cresus Vinicus Depes de Gouvea era o diretor eleito para Centro de Ciências Médicas (CCM), mas  durante 

seu mandato, denominou de Centro de Ciências da Saúde (CCS). 
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7.2.1.2 Nova sede para a Escola de Enfermagem: a luta pela reconquista do perdido 

 
 

A partir da sexto encontro do Colegiado de Unidade já ficou estabelecido que as 

dificuldades e necessidades da Escola relacionadas a espaço físico, não seriam  resolvidas 

somente com cessão de algumas salas que não  eram fixas,  levando  a um desgaste  da direção  e 

dos demais agentes da Escola de Enfermagem a cada semestre letivo. Iniciam-se então as 

negociações para reconquista de uma sede  própria,  que  foi  um  processo  longo,  de  idas  e 

vindas e de afirmação da própria direção diante dos  gestores  da  UFF  e  dos  anseios  e  

indecisões do corpo social da Escola de Enfermagem quanto a saírem do ambiente do 

Hospital Universitário. 

Então, na reunião de 15/04/1998, percebe-se que já havia outras possibilidades de 

negociação que iriam além de espaço para a realização  das  aulas.  Os  encaminhamentos 

indicavam,  segundo  a  professora  Maisa  Freire,  outra  possibilidade:  “de  ocuparmos   a 

Faculdade de Educação”. As outras opções relacionavam-se a possibilidade de  utilização  do 

espaço da Faculdade de  Nutrição para  ministrar aulas,  até  que  um  novo  prédio  fosse 

construído ao lado do HUAP, já apontado pelo diretor do Centro, muito embora não houvesse 

consenso, pois a parte administrativa ficaria separada  do  espaço  acadêmico.  (Ata  de 

15/04/1998) 

A Faculdade de Educação estava localizada à rua Dr. Celestino, num prédio de seis 

andares, mas em breve iria para uma  nova  edificação  no  Campus  do Gragoatá.  Nesse sentido, 

E7 lembra que recursos externos financiavam a construção de prédios na Universidade. 

Eu me lembro do período em que a UFF teve subsídios vindo do BNDES
62

 e já foi 

para que determinados cursos ocupass em o Campus do Gragoatá. O recurso do 

BID
63

 também já vinha para determinados cursos e a Faculdade de Educação, talvez 

por ter uma entrada maior, foi para o Campus do Gragoatá. (E7) 

 

 

Em 1984 teve início as obras para a construção do Campi da UFF na Praia Vermelha e 

Gragoatá (UFF, 2016). Nessa construção de espaço para  Unidades  de  Ensino  nos  campi da 

UFF não contemplava nenhuma unidade do campo da saúde, embora muitas tivessem também 

limitação de estrutura  física.  A  Faculdade  de  Educação  era  muito  conceituada  pela  

capacitação dos professores de ensino médio e fundamental, pela sua inserção relevante na pós-

graduação já naquela época. Tais aspectos eram armas que favoreciam a conquista  da qualidade do 

espaço acadêmico. 

 

62 
Banco Nacional de Desenvolvimento 

63 
Banco Interamericano de Desenvolvimento 
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A reunião de 8 de junho de 1988 do  Colegiado  de  Unidade,  teve  como  pauta a sede 

para a Escola de Enfermagem, onde ficou caracterizado que havia acordos da direção da 

Escola de Enfermagem com outros setores da UFF, para além da direção do CCS. Nesse 

sentido, professora Maisa informou os vários contatos realizados com o professor Geraldo da 

COPEDE
64

”, responsável pela redistribuição dos espaços na Universidade, já que  algumas 

Unidades de Ensino estavam também no processo de mudança para o Campus Universitário. 

A época, o projeto de ocupação do prédio da Faculdade de Educação pela Escola de 

Enfermagem já era de seu conhecimento, mas tal espaço também estava sendo pleiteado pelo 

Departamento de Saúde da Comunidade (MSC). Assim, a diretora informou que 

 
quanto ao aprazamento da mudança da Faculdade de Ed ucação, não se tem ainda 

nenhuma informação oficial e, no seu entender, as negociações ainda estão de acordo 

com a Resolução nº 133/86 aprovada no CUV
65

, no dia 24/09/1986, que trata da 

alienação dos prédios da UFF, e comprometeu -se ainda em solicitar ao diretor do 

CCS a definição de ocupação do prédio ainda esse semestre. (Ata de 08/06/1988). 

 

No entanto, a professora Alda Theresa, diretora da  Faculdade de Educação, confirmou  

“sua provável ida para o campus no  final  deste  ano  (1988)”  e  a  professora  Maisa  Freire 

buscou garantias de ocupação desse espaço. Nesse sentido, o professor Cresus garantiu que “o 

prédio da Faculdade de Educação pertence ao CCS e sua ocupação será decisão dele, com as 

unidades envolvidas em discussões internas, sendo a Escola de Enfermagem  prioritária”. 

Acrescentou ainda a diretora da EE que, em várias oportunidades, tem conversado com outros 

diretores das unidades do  CCS,  com  o  objetivo  de  “conscientizá-los  da  Escola  de 

Enfermagem ter sua sede própria” justificando que essa articulação era oportuna “caso haja 

necessidade de discussão mais ampla e possível votação no Conselho de Centro”. (Ata de 

08/06/1998). 

Na expectativa da Escola sair da ambiência do HUAP, alguns docentes se 

manifestaram no sentido de se manter  algum  espaço  na  atual  localização,  alegando  a 

proximidade com o CCS e facilidade de acesso ao desenvolvimento do ensino teórico-prático. 

Nesse sentido, seguem falas que constam na Ata: 

 
A Faculdade de Medicina está interessada na área ocupada atualmente pela Escola e 

continua alertando que por estar inserida dentro do Hospital e perto do CCS tem os 

trâmites mais fáceis. (Chefe do MEM em Ata de 08/06/1998). 

 

Há maior facilidade de acesso, mas há necessidade de ampliarmos nosso próprio 

espaço. (Coordenadora do Curso em Ata de 08/06/1998). 

 

 

 

64 
Comissão Permanente de Desenvolvimento da UFF 

65 
Conselho Universitário da UFF 
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Nesse aspecto, professora Maisa Freire sugeriu que esse  assunto  fosse  mais  discutido  

com a participação dos todos os professores e segmentos da Escola, informando que 

 
o espaço da Escola não será totalmente anulado visto que necessitamos manter um 

núcleo que provavelmente deverá ser coordenação de estágio com algumas salas que 

possibilite a orientação teórico-prática, necessária ao ensino (Ata de 08/06/1998). 

 

A chefe do departamento  concordou  e  propôs  que  “se  encaminhe  as  discussões entre 

os setores dispondo-se a fazer xerox do projeto de ocupação da Escola para discussão e 

proposta sobre o mesmo” e, nesse sentido, houve muitos encontros para que o corpo docente 

tomasse uma posição. A depoente E13 afirma: 

 
A gente teve muitas reuniões para discutir a ocupação de um novo espaço, reuniões 

extensas e cansativas. (E13) 

 

Se por um lado, havia o reconhecimento de que a estrutura  física  da  Escola  de 

Enfermagem era bastante restrita, por outro havia uma resistência de alguns docentes quanto à 

mudança para outro local fora das dependências  do  HUAP.  Essa  preocupação  foi  explicitada 

por alguns depoentes. 

Sempre houve polêmicas, conflitos e pensamentos diferentes em função de sairmos 

de dentro do Hospital Universitário. Teve resistência de alguns professores que se 

acomodaram porque era só seguir um corredor e já estávamos no hospital e que a 

nossa vinda para cá poderia até fragilizar decisões políticas e representar perda de  

espaço dentro do hospital, o que foi na época também uma grande bobagem. (E7) 

Lembro que alguns não queriam sair de lá. A justificativa era de que ali já estávamos 

dentro do Hospital para o ensino teórico-prático. Isso era o que as pessoas falavam. 

Até é uma justificativa plausível, mas ela deixa de ser plausível quando há uma 

necessidade de crescimento da unidade [...] Então, essa pessoa tem que ter uma visão 

futurista e não ficar naquela de que esse espacinho está bom, já estou acostumada 

aqui. Tem um banheiro aqui, tem um armário meu, tem aquela sala grande lá e não 

sei o que. Parece que é mais uma acomodação e no meu modo de ver a gente tem 

que ter uma visão para frente. (E13) 

 
Mais uma vez as questões relacionadas ao poder estavam em jogo. A permanência na 

ambiência do HUAP parecia representar marcação de espaço, em  suas  diferentes  dimensões, 

onde os agentes sociais atuam incluindo a elite contestada,  os docentes da medicina. A 

proximidade da Escola com  a  direção  do  CCS,  poder  hierárquico  superior,  também 

favoreceria o estabelecimento de relações sociais  informais  que  poderiam   minimizar  a 

formalização das relações institucionais. 

Nesse sentido, estar no HUAP seria uma  estratégia  de  enfretamento  das  relações  de 

força do campo da saúde, tendo em vista que é na particularidade  das relações  específicas e de 

lutas que se engendram as estratégias, a forma, as alianças por meio de interesses específicos 
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que são determinados no campo  (BOURDIEU,  2011, p. 61). Não se  percebia  que  as relações 

de poder não estavam restritas aos muros institucionais da universidade. 

Na perspectiva de se ter uma posição definida da Unidade a professora Maisa Freire 

posicionou-se quanto a necessidade de  assumir  uma  posição  quanto  a ocupar ou não  o espaço 

da então Faculdade de Educação  (Ata  de 14/09/1988) e em dezembro,  assume  a posição  de  

dar “prioridade ao estudo do espaço físico em detrimento de outros assuntos por considerá-lo 

importante” (Ata de 29/12/1988).  Nesse  sentido,  alguns  entrevistados  confirmam  a  firmeza  e 

até a preferência da diretora da EE quanto ao prédio da Educação, quando diz: 

 
Era algo que ela estava firme, querendo mesmo, e que a gente precisava. Não tinha 

como crescer, sair do mundinho do espaço do terceiro andar, se a gente não saísse. 

Era o momento da nossa liberdade porque alí a gente ficava muito restrita ao pouco 

que se tinha. (E3) 

Primeiro houve uma tentativa de irmos para o prédio da Nutrição, mas foi feito uma 

visita e vimos que realmente não ia dar bom resultado. Então houve visita a 

Faculdade de Educação e eu me lembro de que a Maisa até comentou que gostaria 

muito que a Escola fosse para lá, porque era bem maior. (E6) 

 
Nesta ocasião, já havia uma “uma evidente possibilidade de ocupação do prédio da 

Faculdade de Educação” tendo em vista  que  ele  não  estava  alienado  e,  por conseguinte,  “será 

do Centro, segundo  consta  a Resolução  113 de 1986 do CUV”  (Ata  29/12/1988). No entanto,  

a proposição do Departamento de Saúde da Comunidade (MSC) torna-se Instituto, desvinculando-

se da Faculdade de Medicina, representava uma  ameaça  aos  anseios  da direção em ocupar o 

prédio da Educação. Nesse sentido, professora Jane ressaltou que “o plano de tornar-se Instituto 

dará a ele maior peso político e que  precisamos  estar  alertas  para  não  ficarmos em segundo 

plano”. (Ata 29/12/1988) 

Posteriormente, o interesse do  MSC  em tornar-se  Instituto  se efetivou através  processo 

e, em novembro de 1990, a professora Maisa fez constar em Ata do Colegiado de Unidade o 

parecer sobre essa proposição, conforme consta a seguir: 

 
O Colegiado de Unidade da Escola de Enfermagem, em reunião extraordinária do  

dia 20/08, após apreciação nos autos deste processo sobre a criação do ISC, apesar 

da dificuldade de apreciar a matéria de forma mais consistente devido a ausência de 

conteúdos que permitisse avaliar a posição da enfermagem sobre o Instituto. 

Concluímos ser precoce o parecer no sentido de aprovar ou desaprovar, tendo em 

vista que o currículo do Curso de Graduação em Enfermagem está em estudo para 

integrar os conteúdos das habilitações em Enfermagem Médico Cirúrgica e 

Enfermagem em Saúde Pública, na graduação. Sugerimos, para facilitar a análise 

futura, incluir neste processo o anteprojeto do Instituto e o Regimento assim como o 

parecer da Subdiretoria de Graduação do CCS mediante o parecer das coordenações 

de curso (Ata de 16/11/1990). 
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A direção da EE voltou a manifestar-se quanto à importância do corpo docente ter sua 

determinação quanto à decisão de ocupar o prédio da Faculdade  de Educação  e ressaltou que: 

“[...] é preciso definir de uma vez por todas o que queremos conscientes das vantagens e 

desvantagens, pois todos teremos que arcar com as consequências desta mudança” (Ata de 

29/12/1988). 

Apesar do diretor do CCS colocar-se favorável à Escola de Enfermagem, nota-se que a 

indefinição de alguns membros do Colegiado estava atrelada à segurança do posicionamento 

político do Diretor de Centro e aos recursos pertinentes para se ocupar  um espaço muito  maior  

sem um planejamento das necessidades. Essas preocupações foram manifestadas: 

 
[...] para se definir todas as reais dificuldades da Escola há necessidade de 

conhecermos os recursos existentes, para procedermos a previsão adequada 

(Professor Carlos na Ata de 29/12/1988). 

 
[...] precisávamos definir urgentemente o que queremos e cobrar uma posição do 

Diretor do CCS (E1). 

 
Precisávamos realmente. Foi muito discutido Estava se discutindo, mas não 

acontecia. Mas é lógico que deveríamos ter uma autorização superior. Não foi fácil 

realmente (E11). 

 

De certo,  a  direção  vinha  se  empenhando  nas  articulações  quanto  à  viabilidade  de 

novo espaço físico e, frente à dificuldade de posicionamento dos docentes  foi  decidido  pela 

plenária do Colegiado, que “haveria uma reunião extraordinária para traçar parâmetros, a ser 

encaminhado ao departamento e, provavelmente, discutido nos setores”. (Ata de 29/12/1988) 

Constata-se que a indecisão do Colegiado estava relacionada ao posicionamento dos 

docentes como  um todo  e  cada  um retratava  sua  dúvida  por diferentes  aspectos, o que deixou  

a presidente numa situação desconfortável para os  encaminhamentos.  Não  se  percebe  firmeza 

dos membros do colegiado na defesa  da  proposição  que  a  direção  vinha  articulando  e,  mais 

uma vez, este  posicionamento  retorna  à  plenária  departamental.  A  depoente  E10  fez  menção  

ao tema, abordando seu enfoque político e o desejo de se ter o respaldo de todos. 

 
Maisa buscava respaldo da maioria porque a Escola era muito pequena como um 

todo. Nós éramos trinta e poucos professores no departamento que era o todo da 

Escola de Enfermagem. Então o que é melhor? Você ouvir dez no Colegiado de 

Unidade ou ouvir o conjunto, que são mais vinte pessoas. É quase qu e um colegiado 

só. Eu acho que ela buscou um apoio à decisão do colegiado a época. (E10) 

 

Mesmo diante das opiniões divergentes e insegurança de se tomar uma decisão, havia o desejo 

explicitado quanto a inadequação do atual espaço. 
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Ter um espaço físico definido e sair daquela situação, de ocupar um espaçozinho no 

Centro de Ciências Médicas era muito bom. (E5) 

No fundo, a gente almejava ter o seu lugar como as outras unidades tinham. A gente 

gostaria de ter, mesmo que a gente não externalizasse isso sempre, mas no fundo a 

gente tinha esse desejo. [...] Na verdade, não se tinha uma referência de local que nos 

projetasse [...] (E4) 

 
Em reunião extraordinária que abordou somente essa temática, foi apresentado   ao 

colegiado o projeto  de ocupação do prédio da Faculdade  de Educação,  elaborado  pela 

comissão instituída pela direção. A professora Vera Lemos  fez  a  leitura  da  proposta 

defendendo a necessidade de ocupação total da área  física  do  prédio  da  Faculdade  de 

Educação. O documento foi considerado de excelência, sendo decido seu encaminhamento ao 

diretor do CCS, no sentido de reforçar  a  proposição  da  direção  da  Escola  de  Enfermagem. 

(Ata de 04/01/1989) 

Várias investidas continuaram sendo feitas junto ao diretor do Centro, para obter 

resposta quanto à sede  da Escola,  tendo a direção sido  informada  pelo  chefe  do Departamento 

de Saúde da Comunidade (MSC)  que  “não  vai para a Faculdade  de Educação,  por ainda  não 

ter se tornado instituto”. (Ata de 19/04/1989) 

Aparentemente parecia um alívio não ter uma disputa política com o MSC,  mas,  ainda 

assim, professora Maisa Freire  solicita  parceria  do  Colegiado para  enfrentamentos  que 

poderiam surgir, em face da proposta de ocupação total do prédio. Nesse sentido a professora  

Jane se expressa: 

 
Entendo a posição da professora Maísa no sentido de traçar diretrizes que 

possibilitem os acordos que provavelmente ocorrerão, observadas as questões 

políticas que permeiam a problemática para que não fiquemos em situação de 

desvantagem ao fincarmos o pé com a ocupação total. (Prof.ª Jane Proença, Ata de 

19/04/1989) 

 
Tendo o reconhecimento e apoio do grupo e a sensibilidade para lidar com as forças 

politicas no âmbito universitário, a professora Maisa Freire tinha razão ao solicitar  apoio  da 

comissão instituída no Colegiado de  Unidade,  pois  o  diretor  do  CCS  constituiu  um  processo 

no qual no qual mantinha sua posição  quanto  a ida  do MSC  para o mesmo prédio que a Escola  

de Enfermagem ocuparia. (Ata de 24/08/1989) 

Esse processo de idas e vindas estava atrelado a interesses políticos em atender  as 

demandas que chegavam à direção do CCS, já  que  o  mesmo  tinha  interesse  futuro  em  

campanha para reitor da UFF. Esse emaranhado de decisões e indecisões perpassava  pela 

violência simbólica quando o sistema ou agentes do sistema impõem uma serie de barreiras 
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sendo necessário buscar  maneiras de neutralizar  tais  obstáculos.  A  princípio  a  diretora  da 

Escola, ressaltando o que chamou de “momento político decisivo”, tentou  negociar  com  o 

colegiado de Unidade a possibilidade de dividir o espaço com o MSC, mas a decisão  do  

Colegiado foi mantida. (Ata de 24/08/1989) 

Diante disso, os docentes da Escola perceberam a necessidade de todos se 

posicionarem na luta pela conquista da ocupação total do prédio da Faculdade de Educação 

quando a Professora Donizete, chefe do MEM, informou que “o diretor do  CCS  solicita  a 

avaliação do processo considerando que o Departamento de Saúde da Comunidade ocupará, 

também, a Faculdade de Educação [...]”. (Ata de 19/09/1989) 

 
Há necessidade de maior participação da comunidade acadêmica te ndo em vista que, 

se houver necessidade de se tomar medidas mais amplas todos devem estar 

informados e conscientes da situação. (Prof. Maisa na Ata de 19/09/1989) 

 

Essa discussão deve ser realizada pelo conselho departamental, em reunião 

extraordinária, devido à urgência quanto à decisão. (Prof. Rica Cohen, Ata de 

19/09/1989) 

 

Em ata de 19 de outubro de  1989,  o  Colegiado de  Unidade ratificou  sua  posição 

quanto à “ocupação total do prédio”, em resposta  a  solicitação  do  relator  do  processo,  o 

diretor da Faculdade de Farmácia. No entanto, o diretor do CCS  não  aceitou  a  posição  da 

Escola e julgou que deveria ter “negociações entre as partes interessadas [...]”, evitando-se 

levar a questão ao Conselho Universitário.  Na perspectiva  dessa  “ameaça”,  a  presidente 

solicitou a chefia do MEM, e aos representantes dos setores para articularem estratégias que 

propiciem a resolução do problema. (Ata de 12/12/1989) 

Para não demonstrar sua posição arbitrária, o gestor  do  CCS  utilizou-se  de  palavras 

como “negociação entre as partes” valendo-se  do  poder  simbólico  a  ele  instituído  pelo  cargo 

que ocupava. Mas a violência simbólica  torna-se  concreta  quando  há  coação  de  levar  o  tema 

ao conselho superior  da  universidade,  onde  o  arbitrário  cultural  poderia  ser  imposto  pela 

classe hegemônica, os conselheiros do CUV. Tal fato não  passou de  ameaça,  até  porque  não 

seria prudente tal determinação, mas ficou  explicitado  o  modo  em  que  o  corpo  social  da 

Escola deveria se comportar, ou seja, de aceitar a imposição hierárquica. 

Quatro meses depois, em   reunião extraordinária do Colegiado da Escola de 

Enfermagem, no dia 2 de abril de 1990, ainda se discutiu “sobre o encaminhamento  das  

negociações da sede própria para esta Escola”. Na  verdade,  a  presidente  trouxe  informes  de 

uma reunião realizada na Faculdade de Odontologia, com a presença do diretor do  CCS,  do 

diretor da Faculdade de Odontologia, chefe do Departamento de Ciências Contábeis, chefe do
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Departamento de Administração e com  a  direção  da  Escola  de  Enfermagem,  ocorrida  em 06 de 

março de 1990. Nesse encontro, o diretor do CCS expressou sobre 

[...] a carência de recursos da Universidade para instalar os consultórios da 

odontologia, no prédio do ICHF que, levaria um ano e meio para instalar as clinicas 

se houvesse recursos[...] Após a desocup ação do ICHF, a odontologia deveria 

ocupar salas de aula e áreas de administração que não dependesse de instalação. No 

seu ponto de vista, daria perfeitamente, a ocupação simultânea dos departamentos de 

Ciências Contábeis e Administração e da Odontologia n o ICHF, ficando assim, o 

prédio da Faculdade de Educação para a Escola de Enfermagem (Prof. Cresus 

Vinicius, Ata de 02/04/1990). 

 

Tratava-se de uma reunião de articulação política quanto à realocação de alguns 

departamentos e unidades de ensino que não pertenciam ao  CCS.  O  fato  era  que  o  prédio 

ICHF estava sendo desocupado, em face  da ida  desse Instituto  para o campus  universitário  e  

esse local estava sendo negociado pelo diretor do CCS, professor Cresus Vinicius, que já era 

candidato a reitor da UFF. Tal fato já era explicitado com clareza e  não  estava  mais  nos 

bastidores da UFF. 

 
O diretor do Centro, por ser candidato a reitor, fica numa posição política difícil 

diante das unidades, comprometendo-se, entretanto, a continuar articulando um 

encontro das unidades [...] para que estas decidam a questão com objetivo de acelerar 

o processo de definição [...]. (Profª. Maisa Freire, Ata de 02/04/1990) 

 

O diretor do CCS já havia sido diretor da Faculdade de  Odontologia  e,  embora  já 

tivessem uma sede, havia interesse de ampliação de laboratórios para os cursos  de  pós-  

graduação. Como a Faculdade de Nutrição e a Faculdade de Administração e Ciências 

Contábeis também  pleiteavam  ampliar  seus  espaços,  seria  necessário  estabelecer  alguns 

acordos que atendessem aos interesses de ampliação de  estrutura  física  e  o  articulador  foi um 

dos candidatos a  reitor  que  se  utilizou  desse  meio para agregar força  político-institucional  a  

sua campanha, com docentes de diferentes campos do conhecimento que compõem  a 

comunidade universitária. 

Os chefes  dos  departamentos  da  Administração  e  Ciências  Contábeis  foram favoráveis 

a essa proposição em função de seus alunos recebem a maior parte dos créditos no Instituto de 

Matemática, próximo ao ICHF. Mas, para concretização da  proposta  do  diretor  do  CCS, 

muitas negociações ainda estariam por vir, pois  dependia  do  diretor  da  Faculdade  de 

Odontologia consultar seus pares e a Faculdade de  Nutrição  entender  que  sua  mudança  não  

seria imediata. (Ata de 2/04/1990) 

Professora Maisa Freire certificou-se com o diretor da COPEDE
66

, prof.  Geraldo  

Sebastião Tavares  quanto  ao  “[...]seu  conhecimento  das  negociações  internas  entre  as 

unidades que desejavam  ocupar  os prédios das  unidades  que  iriam  para  o  campus 

universitário”, e recebeu seu apoio quanto a ida da Escola  para a Faculdade  de Educação.  (Ata  

de 02/04/1990) 
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Finalmente, após três anos de empenho  e  negociações,  especialmente  da  diretora,  o 

grupo parecia coeso e decidido e, após ampla discussão, três propostas foram aprovadas para 

serem viabilizadas na ordem de apresentação: (Ata de 02/04/1990) 

1º Marcar uma reunião com o reitor para expor as ocorrências e entregar documento 

solicitando que o diretor da COPEDE coordenasse as negociações. 

2º Apresentar no CUV a indicação com objetivo de obter comprometimento po lítico 

deste conselho para definir a questão. 

3º Realizar uma grande mobilização em frente à reitoria com tempo indeterminado 

até a resolutividade do problema. 

 
Tais ações demonstram que os docentes da Escola de Enfermagem estavam coesos e 

dispostos a empreender todo esforço para conquista da sede própria. A força do trabalho em 

conjunto foi recompensada quando o reitor  Hildeberto  Ramos  Cavalcanti  de  Albuquerque  

Júnior “confirmou a transferência da Escola de Enfermagem para o prédio, anteriormente, 

ocupado pela Faculdade de Educação em até, no máximo, duas semanas”. (Ata de 8/05/1990). 

Mas, embora fosse um momento de grande realização,  ainda  se ressentia a saída  do Hospital,  

com declaração de voto contrário a decisão. 

 
Professora Rica registra seu voto contra a saída da Escola, achando que o espaço 

deixado poderá servir de monopólio da Faculdade de Medicina e sente grande 

preocupação com o futuro da Escola. (Ata de 08/05/1990). 

 

Sempre houve polêmicas, conflitos e pensamentos diferentes em função de sairmos 

de dentro do hospital universitário. Teve resistência de alguns professores que se 

acomodaram porque era só seguir um corredor e já estávamos no hospital 

universitário e que a nossa vinda para cá poderia até fragilizar decisões políticas e 

representar perda de espaço dentro do hospital, o que foi na época também uma 

grande bobagem (E7). 

 
Tinha gente que não queria sair dali porque poderíamos perder espaço. Ainda 

desagradou a algumas pessoas. Não foi unânime. Foi muito assustador, para mim 

porque eu sou uma pessoa muito acomodada, [...] mas foi uma aquisição muito 

grande. Você vê hoje o tamanho da Escola. Precisava realmente. (E11) 

 

Quanto à preservação  de algum espaço na ambiência do Hospital Universitário,  a professora 

Maria Bernadete defendeu  ser  “prudente  preservar  uma  pequena  área  no  HUAP para  Escola”, 

sugerindo o espaço onde estava instalado o departamento, assim como manter a copa e o banheiro, 

ressaltando que essa  proposição  foi aprovada  em reunião  departamental. (Ata de 08/05/1990) 

 

66 
Comissão Permanente de Desenvolvimento 
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Não há registro se essa proposição foi aprovada pelo Colegiado  de Unidade  e nenhum 

outro relato de satisfação ficou expresso em ata, mesmo depois de tantas lutas travadas e da 

necessidade de uma permanente ação incisiva da direção da unidade. Mas nas falas  dos  que 

viveram esse processo há o reconhecimento. 

 
Eu acho que uma das coisas importantes, que projetou a Escola foi ter indo para cá, 

para esse prédio. A gente não tinha sede. Então, no fundo a gente almejava ter o seu 

lugar como as outras unidades tinham [...] A gente teria espaço físico, seu local de 

projetar a Escola e dali partiria o resto... a coordenação, a direção, o departamento, 

que no inicio era um só. Eu acho que isso deu certo vulto, ficou diferente a posição 

da Escola de Enfermagem. (E4) 

 
Eu me lembro da mudança da Escola saindo do Antônio Pedro. Eu acho que foi um 

ganho muito grande para a Escola de Enfermagem ter a sede própria. (E6) 

 
Foi muito bom ter mudado, porque cada um teve seu espaço, com mais liberdade 

para trabalhar e a grande diferença para foi essa. Lá estava muito apertado e até para 

ter aula a gente ficava vendo outros lugares. Para a matrícula também. Para fazer a 

matrícula era muito complicado e ficava uma fila de aluno no corredor porque não 

tinha espaço. A gente acabava usando uma sala de aula para atender os alunos, mas 

era muito difícil trabalhar assim, ficando longe da secretaria do curso. (E12) 

 
Lembro que alguns não queriam sair de lá. A justificativa era de que ali já estávamos 

dentro do hospital para o ensino teórico -prático. É até é uma justificativa plausível, 

mas ela deixa de ser quando há necessidade de crescimento da unidade, que 

começou com uma especialização e hoje tem um doutorado. Lá não teria condição 

disso. Parecia que é mais uma acomodação e no meu modo de ver a gente tem que 

ter uma visão para frente. (E13) 

 

Eu cheguei na Escola e estávamos no prédio anexo. Eu me lembro bem que foi  

muito difícil conquistar a sede e também houve lutas internas porque, nem todos 

queriam sair do hospital, e, apesar de todo aquele espaço novo, todos queriam pegar 

seu pedaço. Então, apesar de todo espaço, as coisas não tinham entrado bem nos 

eixos. Por exemplo, o meu departamento, continuou sem ter sala dos professores por 

um bom tempo. Eu tinha vindo da USP onde eu tinha uma sala só minha para 

trabalhar. Os professores tinham sala individual. Mas apesar de ser muito bom você 

ter sua sala para trabalhar, também tem outros ganhos em estar junto. Eu acho que 

foi muito bom realmente (E14). 

 

O sucesso advindo do grande empenho da direção e do corpo docente talvez não  tenha  

sido exaltado em face das agruras que  se  enfrentaria  no  novo  espaço  da  Escola  de 

Enfermagem. De certa forma, saiu-se de certa “zona de conforto”, protegidos pelos muros da 

universidade para confrontar-se com outras pedras no  caminho  da  Escola,  construído  no 

cotidiano de lutas e violências  simbólicas  das  mais  tênues  as  mais  pujantes  que  acontecem  até 

os dias atuais. 
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7.2.1.3 A conquista da nova sede da Escola de Enfermagem: as lutas na transição e na 

organização da nova estrutura 

 
A partir de então são apontados os novos desafios no  processo  de  organização  e  

transição da Escola de Enfermagem do terceiro andar do prédio anexo ao HUAP para sua sede 

própria, situada  a  Rua  Dr.  Celestino,  número  74,  no  Centro  do  município  de  Niterói. 

Contando  com  uma  estrutura  física  extremamente  ampliada,  em  relação  a   anterior,   alguns 

fatos tornaria esse processo dificultoso e moroso, tais como a restrição de verbas  do governo  

federal para as Universidades, a dificuldade de aquisição  de  recursos  básicos  e  também  de 

apoio político institucional  da  direção  do  CCS  já  fragilizado  pela  falta  de  quórum nas  reuniões 

e pela ausência do então diretor que se empenhava  em  sua  campanha  para  reitor.  Novas 

barreiras seriam enfrentadas para a execução das atividades acadêmicas  pertinentes  a  uma  

Unidade Universitária. 

 
O que ia acontecer depois vai além do que a gente podia imaginar. Era uma proposta, 

era um sonho que acabou se realizando. Eu não posso te dizer com certeza se a 

mudança de sede já estava idealizada na plataforma, mas tinha esse desejo [...] Eu 

lembro que a Faculdade de Educação saiu do prédio da Dr. Celestino e foi tudo 

muito apressado, aquela mudança corrida, de pobre. (risos) e saímos. (E11) 

 
Eu me lembro bem que foi um espaço difícil de conquistar e também houve lutas 

internas, com reuniões e reuniões, mas foi muito bom realmente. Tinha um grupo de 

professores que tinha resistência em sair do espaço do Hospital. (E14) 

 
A presidente informou sobre as reuniões que realizou e as circunstancias atropeladas 

da transferência da Escola para o atual prédio. (Ata de 6/06/1990) 

 

Esse grande afã em mudar foi uma estratégia de  ocupar  mesmo  o  espaço  antes  que 

outros interesses emergissem, já  que  não  teria  sido  fácil  essa  aquisição.  Mesmo  assim,  ainda 

não havia garantia da ocupação total do prédio, pois posteriormente  a  direção  do  CCS 

manifestou seu interesse em instalar-se no prédio junto com a Escola de Enfermagem. 

Viemos e realmente não teve um preparo para virmos, porque outros cursos estavam 

reivindicando esse espaço e, na época, fizeram até certo terrorismo que o prédio 

estava todo rachado, que tinha vazamentos e ferrugens para todos os lados, que 

poderia causar algum prejuízo maior. Mas eu sei que numa decisão muito rápida da 

professora Maísa definiu que amanhã o caminhão da UFF vem aqui e vamos trocar 

algumas carteiras daquele lugar. Foi quase um movimento de invasão desse lugar, 

uma invasão concedida, permitida porque a gente queria há algum tempo sair 

daquele espaço tão pequeno lá no terceiro andar do prédio anexo. Acho que não foi 

uma decisão precipitada, a maioria dos docentes e alunos queria sair daquele espaço 

que a gente já sentia aprisionado, querendo crescer e não podendo crescer. (E7) 

 

De  qualquer  forma,  outras  inciativas estavam sendo tomadas pela diretora,  envolvendo 

o pedido de conservar uma área no HUAP para a coordenação de ensino teórico-prático e a 
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manutenção do  ramal telefônico  para  se  estabelecer  contato  com  Hospital  Universitário, 

direção do Centro  e  outros  setores  que  estavam nas dependências do HUAP. O próprio setor  

de manutenção da universidade, responsável  por  pequenas  obras  e  consertos,  da  área  de 

saúde, ficava alojado nessa ambiência e, a tanto a  direção  quanto as  demais  chefias, 

necessitavam utilizar por diversas vezes esse serviço para manutenção/consertos  de  pequena 

ordem. 

A coordenação do curso de graduação permaneceu ainda “no outro prédio devido a 

problemas técnicos com o terminal de computador” (Ata de 24/05/1990). Os terminais de 

computação das coordenações dos cursos da área de saúde estavam vinculados ao CCS, pois o 

processo de informatização  da  Universidade  já  havia sido iniciado  e,  em  1988,  por  iniciativa 

da Pró-Reitoria de Assuntos Acadêmicos (PROAC), se  estendeu  à  administração  acadêmica. 

(Ata de 29/12/1988). 

Nesse  sentido, depoentes lembram a importância da informatização para a 

Universidade que não tinha dados do percurso acadêmico  de  cada  aluno  e,  tal  decisão,  foi  

muito prudente para a UFF. 

A Universidade não se conhecia. Quantos alunos tinha m? Ninguém sabia dizer. Era 

impossível codificar isso. Na graduação, muita coisa já entrava num sistema, mas 

muita coisa ainda não. Ela passou a ter diário de classe e essas coisas todas quando 

se formou um embrião de um sistema acadêmico [...] Antes só tinha nome de aluno 

que entrou e se emitia o número da matrícula. Não se tinha acompanhamento do 

aluno. Você não sabia que período que ele estava, se ele continuava, se tinha 

evadido. [...] O protótipo do sistema acadêmico foi pensado com muita discussão 

dentro da PROAC, com professores, com coordenadores de cursos [...]. Antes disso, 

se tinha só a pasta física dos alunos. (E9) 

 

A coordenação do curso foi a primeira a ser informatizada por conta da quantidade 

de alunos que tínhamos que atender. Você não precisava preencher tanto papel. 

Colocava tudo no computador e a hora que precisasse estava lá. O aluno fazia no 

papel a sua inscrição e depois era digitado no sistema. Diminuiu o trabalho e você 

tinha a vida do aluno toda ali. Você não precisava mais das pastas para pesquisar. 

Abri o computador e tinha tudo. O que estava fazendo, o que tinha sido dispensado, 

o período que ele estava. A gente alimentava o sistema de informação. (E12) 

 

Nas  instituições  públicas  de  ensino  superior  os  Sistemas  de  Informação   (SI)  

facilitaram  e  agilizaram os procedimentos  internos,  a  tomada  de  decisão  assim   como 

propiciou a transparecia de processos, de controle e a redução de custos na medida em que 

necessitam de menos profissionais  envolvidos.  Na  Universidade  Federal de  Viçosa,  Pereira,  et 

al (2016) afirmam que, para  esse  processo  acontecer,  foi  necessário  “modificações  na  cultura 

da instituição, além  da  realização  de  treinamento  e  suporte  técnico  aos  principais  operadores 

do novo sistema, evidenciando-se a importância da dimensão humana”. (ibid. p.18) 
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Na UFF, essa iniciativa começou em 1970, quando  o  Instituto  de  Matemática  da  

acolheu o Núcleo  de  Processamento  de  Dados  (NPD),  visando  assistir  a  universidade  nas 

áreas de ensino, pesquisas e administração escolar, mas ressentia-se  da precariedade  de 

equipamentos e, entre 1983 e 1985, o NPD adquiriu novos aparelhamentos, devolveu alguns e 

avançou significativamente no quesito tecnologia e instalação  de  unidades  colaboradoras.  Na 

gestão do professor Hildiberto, superando os problemas da época, 

 
no ano de 1988, mesmo com todas as dificuldades, escassez de recursos, proibição 

de novas contratações e muitas outras mais, o NPD conquistou melhorias nos 

recursos computacionais, espalhou mais a cultura da informática, ampliou na UFF a 

rede de terminais conectados aos seus computad ores de grande porte e implantou a 

tecnologia on-line para o desenvolvimento de suas aplicações (UFF, 1985, p. 18-23). 

 

Assim, chegou a informatização nas coordenações dos cursos de graduação da UFF, 

atrelada aos terminais instalados nos  Centros  Universitários.  Nesse  sentido,  E9  destacou  que 

teve “colaboração de todos os profissionais técnico-administrativos  das  coordenações  de 

cursos que foram capacitados para gerenciarem as informações e alimentar o  sistema  com os 

dados relacionado aos alunos [...]”. Nesse processo de construção  do  sistema  acadêmico  na 

UFF, as  chefias,  em  diferentes  instâncias,  foram  colaboradores  essenciais  prestando 

informações aos profissionais do NPD, responsáveis pelo processo. 

 
O protótipo do sistema acadêmico foi feito com muita dis cussão dentro da PROAC, 

com professores, com coordenadores de cursos [...] Nunca, nunca ninguém, nenhum 

professor ou coordenador ou chefe de departamento ou diretor se negou a informar, a 

nos ensinar a como trabalhar o aluno, o processo do aluno dentro da Universidade. 

[...] a primeira coisa era saber a metodologia, o quê se ia fazer. Ou seja, o 

processamento de dados é a última coisa a ser acionada. O desenvolvimento de um 

programa de computador é a última coisa a ser acionada. Primeiro, tem que se 

entender todo o processo que se deseja, o que se quer, aonde se quer chegar, o quê se 

quer fazer. É preciso entender que não é só gerar uma listagem de alunos. Isso vem 

depois. Eu quero saber o que você faz com seu aluno, qual é o processo, o quê que o 

professor faz, qual a relação entre a unidade, o departamento, a coordenação de 

curso, o Centro. Qual a relação entre si. Que tipo de informação cada um precisa. 

Que tipo de dado cada um trabalha. Ou seja, primeiro foi organização e método para 

montar um organograma de ações para se desenvolver o processo. (E 9) 

 

Se por um lado a Universidade  caminhava  em  processos  mais  avançados  de 

estruturação, por outro, a direção da EE voltava-se  para  a  organização  do  espaço 

providenciando a retirada de lixo, capina do local e voltando energias para o estudo de 

viabilidade da transferência do MGE para o atual prédio. (Ata de 24/05/1990) 

 
Para a coordenação do curso foi meio complicado em função de uma série de 

necessidades burocráticas, não se pode ir para o prédio novo. Tivemos q ue ficar no 

prédio antigo e isso foi a época que informatizávamos o curso de enfermagem e só 

no prédio antigo se tinha acesso aos instrumentos de trabalho e demorou para que se 

organizasse o prédio novo para receber a coordenação. (E5) 
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Na reunião seguinte, se  abordou sobre a indefinição  do CCS quanto  a sua  vinda,  sobre  

as sucessivas faltas de reuniões do Conselho de Centro, e a coordenadora do Curso  de  

Graduação, que por questões logísticas ainda permanecia no antigo espaço, relatou sua 

preocupação “com o assédio constante dos professores  do Departamento de Saúde  e 

Comunidade na antiga dependência da Escola”. (Ata de 06/06/1990) 

O então Departamento de Saúde da  Comunidade  (MSC) já  interessado  em desligar-se  

da Faculdade de Medicina, transformando-se  em Instituto,  ocupava  até  então  o segundo  andar 

do prédio anexo e, com a saída da Escola, a chefia do  referido  departamento  pretendia  de 

imediato ampliar suas dependências para o  terceiro  andar.  De  certo,  esse  acordo  foi 

estabelecido com o diretor do CCS e, nesse sentido, a fala de E5 confirma tal posição. 

 
Nessa época já estava declarado o interesse do Departamento de Saúde da 

Comunidade em ocupar todo esse espaço da Escola. Não foi ao acaso que 

abriu mão de ir para o prédio da Faculdade de Educação. (E5) 

 

Mais uma vez, se constata o caráter de soberania em que os docentes da medicina se 

colocavam em relação à enfermagem. O processo deveria acontecer da forma que melhor lhes 

conviesse, sem haver qualquer articulação com a direção da Escola de  Enfermagem.  Nesse  

sentido, aparelhos de ar condicionado, ventiladores de teto passaram a pertencer ao  MSC,  sem 

que a direção cedesse esses equipamentos. 

Pondo fim à pressão exercida pela chefia do MSC, a coordenação do Curso  de  

Graduação, em 11 de julho de 1990, viria efetivar sua instalação no novo prédio da  EE.  No 

entanto, a direção da EE ainda aguardava  a decisão  do CCS em vir  ocupar  “a lâmina  da frente  

do primeiro andar do prédio” (Ata de 05/07/1990). Tal fato não se consumou e contribuiu 

para a uma melhor distribuição da área administrativa da EE entre os departamentos, direção, 

coordenação de curso de graduação e pós-graduação e delimitação da área do DAAAC, dentre 

outros espaços que a direção articulou para a ABEn Regional Niterói e para Associação de Ex-

alunos da Escola, explicitado na Ata de 12/03/1991. 

Posteriormente, houve  grande empenho  da  direção  para  instalação  de  uma   biblioteca 

na Escola, tendo em vista que anteriormente se partilhava o uso da biblioteca da Faculdade de 

Medicina, no térreo do prédio anexo, que  guardava  o  acervo  também  relacionado  à  

Enfermagem. Foi encaminhada solicitação ao Núcleo de Documentação (NDC) da UFF, que 

apresentou dificuldades de recursos humanos para atender a tal solicitação. Tal mobilização da 

direção foi abordada em várias atas  do  Colegiado  de  Unidade  (05/07, 5/09, 16/11/1990 e de 

12/03/1991), mas não veio a se efetivar nessa gestão. 

 
A nossa estrutura era muito deficiente e quando viemos para cá começamos do nada 

inicialmente. Eu me lembro de começar pela biblioteca. A gente não tinh a uma 

biblioteca específica da enfermagem e foi outra grande luta dela. Começamos com 

um acervo pequenino de doações de professores. (E7) 
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Saindo do recinto do HUAP, ressentia-se pela falta  de  uma  cantina  que  atendesse  a 

todos os segmentos da EE. Na atual localização, já havia um espaço no térreo reservado à 

cantina, desde o tempo em que a Faculdade de Educação lá estava instalada. A direção da EE 

recebeu visita de pessoas interessadas em assumir a cantina e providenciou contato com a 

Divisão de Assistência  Social  (DAS)  e  a  Divisão  de  Orientação  Alimentar  (DOA), 

responsáveis pelas cantinas na UFF (Ata de 07/08/1990). Esse assunto volta ao colegiado, em 

reuniões posteriores (Atas de 5/09 e  16/11/1990),  mas a cantina  só viria  a funcionar  na  gestão 

que sucedeu a professora Maisa Freire. 

Como a mudança da  Escola de  Enfermagem  para  a  nova  instalação  aconteceu  de 

forma “atropelada”, não houve transferência de  alguns  bens  patrimoniais  para  o  atual  prédio 

como aparelhos de ar condicionado e ventiladores de teto e não foram adquiridos novos 

equipamentos, deixando professores e alunos em situação  de  precariedade  principalmente  nas 

salas de aula, sem persianas e sem ventilação adequada. (Ata de 07/08/1990) 

A diretora relatou as providências tomadas no sentido  de  reaver  os aparelhos e lembra  

que o diretor do CCS não havia  cumprido  o prometido  quanto  a aquisição  de novos  aparelhos.  

A professora Donizete, chefe do  MEM,  destacou  todos  os  encaminhamentos  realizados  e 

sugeriu que se recorressem às instâncias superiores,  como  o  DSG
67

,  em  busca  de  solução  e 

não mais se reportasse ao diretor do CCS. Tal proposição  foi acatada  pelo  Colegiado  de 

Unidade que também propôs que o DSG deveria providenciar a retirada dos aparelhos de ar e 

ventiladores da antiga dependência da EE, já que eram bens patrimoniais e estavam com seus 

tombamentos sob a responsabilidade dessa gestão (Ata de 16/11/1990). 

Tal relato confirma que o MSC realmente ocupou o espaço e se apossou de bens 

patrimoniais que anteriormente pertenciam à Escola de Enfermagem, enquanto todo corpo 

acadêmico da EE aguardava o  cumprimento  da  promessa  de  aquisição  de  novos  aparelhos, 

num período de séria precarização das universidades públicas. 

Percebe-se que o mecanismo  da  violência  simbólica  se  manifesta  de  diferentes  formas  

no âmbito da universidade. Nesse aspecto, a universidade deixa de ser um espaço social de 

integração para tornar-se um espaço desrespeitoso onde  se mantem e reproduz as mesmas 

distinções encontradas nas esferas sociais. Através do processo de fabricação  das  crenças,  

padrões e ordem social, a velha  distinção  entre  a  medicina  e  a  enfermagem  se  perpetua  e, 

nesse contexto, a universidade é  mais  um  depositário  de  dominação  de  uma  classe  sobre  

outras. 

 

 

 

 
67 

Departamento de Serviços Gerais da UFF, órgão subordinado PROPLAN e ao Reitor. 
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Nesse quadro, onde o poder simbólico é representado pelo cargo que se ocupa, a 

descaracterização do CCS é perceptível a partir  do  desinteresse  de  seu gestor  pelas  unidades 

que lhe dariam menos votos e o descaso passa da forma sutil para a visível e concreta. Nesse 

aspecto, E 10 abordou sua preocupação quanto a preponderância do aspecto politico dos 

gestores sobre a competência gerencial. 

 
A abertura nos deu espaço sim, mas, por outro lado, a universidade se tornou um 

espaço eminentemente político e aí a questão técnica da gestão ficou em segundo 

plano em muitos momentos, como até hoje, em todos os lugares onde a eleição é 

plena. Tem um preço. Tem vantagem e desvantagem. A vantagem é o direito 

exercido de escolha e a desvantagem é que em alguns momentos não se escolhe pela 

competência, mas por outros motivos e isso pode trazer prejuízo à instituição. (E10) 

 

Nessa perspectiva, em final de mandato e sem o apoio necessário para resolver os 

problemas, a direção  da  EE  ainda  assim  manteve-se  firme  buscando  reforço  junto  ao 

Colegiado da Unidade, chefias e comissão de implantação da  nova sede e instâncias 

superiores. 

No que se refere à segurança da Escola, a direção  aguardou  a  posse  dos  novos  

membros do Colegiado que ocorreria na semana seguinte (Ata de 07/08/1990) e tomou outras 

providencias,  enviando  ofício  ao  “12º  batalhão  solicitando  vigilância  ostensiva   no   prédio”, 

tendo em vista que estavam acontecendo roubos e furtos nas dependências próximas à Escola, 

segundo informações de comerciante da área que solicitava ajuda mútua. Os responsáveis pela 

vigilância da EE eram poucos e, já nessa época a professora Donizete  sugeriu  mudança  da  

“entrada do prédio pela rua Dr. Celestino” além de utilizar o térreo  do  prédio  como 

estacionamento. A presidente solicita aos departamentos que discutam sobre alternativas 

relacionadas a esse tema. (Atas de 05/09/1990 e 16/11/1990) 

Numa perspectiva de marcar como vitoriosa a conquista do  novo  espaço,  a  direção 

propôs a “inauguração formal  do  prédio  da  Escola de  Enfermagem,  no  inicio  do  período  

letivo” e a professora  Sonia  Schott  e  Rosa  Elena  se  pronunciaram  desfavoráveis  tendo  em  

vista que a inauguração só procederia  quando houvesse condições dignas de trabalho nas 

dependências da  Escola.  Ficou  resolvido  que  “a  inauguração  ficaria  condicionada  a infraestrutura 

adequada e melhores condições de trabalho, com data a ser revista” (Ata de 16/11/1990). 

Professora  Maisa ressentia-se  da  dificuldade  de  retorno  dos   encaminhamentos 

efetuados e das dificuldades de manutenção dos materiais permanentes e expressou seu 

descontentamento. Justificou que, apesar da unidade ter recebido um microcomputador e uma 

impressora, (28ª Ata de 16/11/1990), alguns recursos para os laboratórios e  carteiras  de  

alunos, ainda faltavam mesas de professor  e  instalação  dos  ventiladores  de  teto  nas  salas  de 

aula para que o ensino teórico ocorresse de forma condizente.  No ultimo mês de mandato da  

atual gestão, a situação de precariedade do trabalho persistia  e  foi  ressaltada  pela  professora 
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Rosa Elena, chefe do  MFE:  “tem  se  tornado  insuportável  ministrar as aulas teóricas, tanto 

para os alunos como para os professores” (Ata de 12/03/1991). 

Desde 1990, a UFF já   tinha  escolhido  o  novo  Reitor,  professor  José  Raymundo 

Martins Romêo, com  mandato  para  o  quadriênio  1990-1994.  Posteriormente,  ocorreu  a 

escolha dos diretores dos Centros Universitários e o CCS, voltou a ser mencionado como 

Centro de Ciências Médicas (CCM) na gestão do professor  Luiz José Martins  Romêo,  docente  

da Faculdade de Medicina. Ainda não se  tinha  em  março  de  1991,  uma  definição  quanta  a 

vinda do CCM, embora tenha sido  aprovada  em reunião  do Conselho de Centro.  Na verdade 

não havia uma demonstração de interesse do atual gestor do CCM quanto a essa mudança de 

instalações. 

De qualquer forma, a direção aguardava um posicionamento efetivo e, nesse quadro, a 

professora Rosa Elena pontuou que a EE deveria “ocupar todos os espaços” da nova sede. A 

contento, outras falas  emergiram  e  a  professora  Sidenia  julgou  prudente  se  rediscutir  a  vinda 

do CCM para a EE, enquanto a professora Milma  Lannes  destacou  a  proporção  do  novo 

espaço embora fosse “mal dividido, até porque as salas de aula não comportarão o número de  

alunos que vamos receber em 1992 e muitos espaços ainda estão ocupados com sucata da 

Faculdade de Educação”. A presidente então informa a política de ocupação total do prédio já 

estava sendo agilizada, ressaltando que reservou uma sala  para  a  Associação  de  Ex-alunos  e 

para a comissão da ABEn Nacional. (Ata de 12/ 03/1991). 

Das 30 reuniões do Colegiado da EE, realizadas no período da gestão das professoras 

Maisa Freire e Alba  Alconforado,  de 1987 a 1991, em 21 delas se abordou sobre a dificuldade  

de espaço para as atividades acadêmicas, sobre o processo controverso de  lutas  e  disputas 

internas para conquista de novo espaço, sobre a indefinição quanto à permanência ou não da EE nas 

dependências do HUAP e sobre as  dificuldades  impostas  para  organização  da  nova sede, em 

face da carência  de  recursos  e de apoio  institucional do gestor  do CCS, em seu final  de 

mandato. 

No quadro 17 apresenta-se um resumo das fases desse processo de forma que  se tenha 

uma visualização do todo. 

Quadro 17 – Tema espaço físico/ordem das reuniões do Colegiado de Unidade 
 

Temas Ordem das reuniões do Colegiado de 
Unidade 

Tentativas de adequação de espaços no 
ambiente universitário 

2ª, 3ª, 5ª 

Tentativa de adequação do espaço com solicitação de uso de outros locais em variados 
ambientes da universidade, mais especificamente para ministrar as aulas teóricas. 

Processo de articulação para conquista de 
novo espaço 

6ª, 7ª, 8ª, 10ª, 11ª, 12ª, 14ª, 15ª, 17ª, 18ª, 19ª, 
20ª 
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A partir da sexto encontro do Colegiado de Unidade ficou estabelecido  que  as dificuldades e 
necessidades da Escola relacionada a espaço físico, não seriam resolvidas somente com a 

cessão de algumas salas em caráter temporário, em diferentes locais da UFF, lev ando a um 

desgaste  da  direção  e  de  todo  corpo  social da  Escola.  Iniciam-se as negociações para 

reconquista de uma sede própria, até que em maio de 1990, no vigésimo encontro, a diretora 

teve a garantia do reitor de ocupação do novo  espaço físico  para a  Esc ola de Enfermagem. 

Implantação e organização da nova sede 21ª, 23ª, 24ª, 25ª, 28ª, 29ª 

Nas últimas atas do Colegiado da EE são apontados os novos desafios para implantação e 
organização da sede da Escola de Enfermagem que já contaria como uma estrutura f ísica 

extremamente  melhor,  mas  a  falta  de recursos básicos e apoio politico seriam as barreiras 

persistentes. 

 

Nesses  enfrentamentos,  muitas articulações foram  imprescindíveis,  muito  empenho   e 

foco da direção no processo e muito desgastes relacionado aos agentes da  EE  e  a gestores e 

outros agentes de influência de  diversos  âmbitos  da  Universidade  que  a  direção  buscou  aliar- 

se. Havia um grande objetivo claro e necessário: - ampliar os espaços para realização das 

atividades acadêmicas fosse da graduação, extensão e pós-graduação, mas a dualidade, de 

diferentes formas, percorreu esse processo por muito tempo. 

A conquista da sede teve um sentido de emancipação para a direção da EE que  

administrava agora seu próprio local de trabalho, sem depender da disponibilidade  real  ou 

simbólica de outros setores da Universidade, podendo inclusive dispor de espaços que foram 

utilizados pela comunidade circunvizinha, por professores do ensino médio e fundamental de 

instituições  próximas  e  por  profissionais  da  enfermagem  e  de  outros  segmentos  que  

realizaram reuniões/encontros/assembleias e eventos nas salas e/ou auditório da Escola. 

Mas algumas perdas ocorreram no caminhar da  Escola  a  partir  de  sua  saída  do  bairro 

de Jurujuba onde estava localizada sua sede e, da mesma forma, o cuidado com o acervo da escola 

não foi preservado com o mesmo cuidado que teve a sua primeira diretora,  professora Aurora de 

Afonso Costa. 

 
A Escola de Enfermagem passou por muitas mudanças. Ela veio de Jurujuba para a 

Reitoria. Primeiro ficou lá atrás da Reitoria e depois veio para o HUAP e ficou 

naquela parte da frente em umas 4 ou 5 salinhas. Depois fomos para o prédio nexo 

ao Hospital até resgatar sua sede própria. Isso foi muito bom, mas nessas mudanças 

todas fez com que a Escola perdesse muita cois a, muito acervo, muitos documentos 

e até os móveis da Escola. A Escola tinha um piano de calda muito bonito e até hoje 

a gente não sabe para onde foi, porque muita coisa a universidade ficou. Nós 

tínhamos um laboratório de química muito bom e era o que hav ia de mais moderno 

na época, em Jurujuba. Tínhamos a sala onde funcionava o laboratório de técnicas 

onde tinha os manequins. Tinha algumas peças anatômicas para estudar. Muita coisa 

se perdeu e isso é uma pena. Eu acho que a instituição que realmente não p reza pelos 

seus documentos e por aqueles que fizeram a memória da Escola é uma instituição 

que tem que rever o passado e o presente. Depois que me aposentei, de vez em 

quando, eu ia também à Escola porque eu trabalhei também no Centro de Memória e 

a gente participava do que estava acontecendo na Escola através desse trabalho no 

centro de memória. Não era estruturado ainda como agora, mas já se fazia alguma 

coisa apontando para a necessidade do centro documental da Escola de 

Enfermagem. D. Aurora naquela época registrava tudo. Ela ia passando e 

escrevendo a história. D. Aurora era uma pessoa que vislumbrava o futuro. Ela tinha 

sempre a preocupação de guardar os documentos, e as pequenas coisas, papeizinhos 

até. Ela sempre guardava. Era uma pessoa que registrava tudo em livros, em atas. 
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Então a Escola conseguiu fazer o livro da Dr. Cleia porque D. Aurora tinha tudo 

registrado. Preocupava-se com isso. (E 6) 

 

Mas, a vida segue e tenta-se resgatar tudo que  é  ainda  possível.  A  Escola  de 

Enfermagem, posteriormente, passa por muitas obras que se fizeram necessária,  incluindo  o 

espaço do Centro de Memória e outros ambientes para se adequar  a  sede  à  realidade  do 

trabalho dos gestores, dos docentes e técnico-administrativos e facilitar a convivência dos 

alunos nessa ambiência e, embora até hoje haja dificuldades que geram estresse e desgastes no 

processo de trabalho, que interferem na saúde e no convívio entre os agentes desse campo. 

É notório dizer que a EE só alcançou outros voos, que se deram posteriormente, mais 

especificamente no que se refere a sua  inserção  na  pós-graduação  stricto  sensu,  em  função  

dessa reconquista: a nova sede da Escola de Enfermagem da UFF, que já dispunha de certa 

estrutura física e que contribuiu para sua expansão. 

 

 

7.3 Enfermeiros docentes e assistenciais: um embate a ser enfrentado 

 
 

Um grande embate na gestão das professoras Maisa  Freire  e  Alba Alconforado ocorre  

seis meses após a posse das dirigentes da  Escola de  Enfermagem  e  trata  do  pedido  de 

demissão da professora Enilda Moreira Carvalho Alves do cargo de Subdiretoria de Enfermagem do 

HUAP, fato decisivo e importante resultado das relações entre  enfermeiros  docentes e assistenciais 

da Escola e do Hospital Universidade. 

 

 

7.3.1 Uma retrospectiva das relações entre enfermeiras docentes e ass istenciais 

 
 

Primeiramente faz-se necessário rever como se estabelecia a relação entre enfermeiros 

docentes e assistenciais no espaço do Hospital Universitário no período em  questão.  Durante 

longos  anos,  houve  dificuldades  no  relacionamento  profissional  entre  as   enfermeiras  

assistenciais e docentes, algumas caracterizadas por ações concretas e outras que envolviam 

determinada  subjetividade.  Tais  ações  podiam  ser  facilmente identificadas diante das 

abordagens inadequadas, caracterizadas por relações não assertivas, que mascaravam as reais 

intenções dos profissionais. 

Havia um entendimento diferenciado no habitus dos enfermeiros docentes e 

assistenciais  que  geravam  posturas  e  atitudes profissionais,  por  vezes, desrespeitosas  de 

ambos os lados que, além da fala, o corpo denunciava  através  dos  gestos  e  trejeitos,  muitas 

vezes sem que o  agente  da  ação  se  apercebesse de seus atos. Pode-se ressaltar, como exemplo, 
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a indignação das enfermeiras assistenciais quanto à questão do poder docente no espaço 

universitário.  Esse  poder  tradicionalmente  tinha   um   valor   inquestionável,   até   porque  não 

havia espaço para tal, a não ser que  fosse  nos  “bastidores  do  palco  institucional”  e  sem  

qualquer forma de organização. 

 
Houve um vácuo por muitos anos, lá atrás, talvez nas últimas d écadas. Havia uma 

divisão, o que é uma grande perda porque a gente se divide, se enfraquece, se 

despotencializa. [...]A instituição, parece que de cima para baixo, nos impunha um 

modelo de divisão. Não só a instituição de ensino, mas a de saúde também. Ela 

molda você a pensar, você deve pensar e agir dessa forma porque você está dentro 

dos parâmetros que a universidade deseja e a Escola também trazia isso, mesmo na 

nossa época de formação. (E7) 

 

A depoente E7 nos leva a entender que as instituições são espaços de luta, violência  e 

poder simbólico, que visam a inculcação de suas  ideologias  que  beneficiam  a  manutenção  do 

lugar de poder em que os agentes dominantes se encontram. Essa compreensão  advém  de 

Bourdieu e se emprega a diferentes campos do conhecimento, já que as práticas sociais são 

estruturadas e apresentam características da posição social de quem  as  produz.  Dessa  forma, 

“[...] a posição ocupada no espaço social, isto é, na estrutura de distribuição de diferentes tipos de 

capital, que também são armas, comanda  as representações desse espaço e as tomadas  de posição 

nas lutas para conservá-lo ou transformá- lo” (BOURDIEU, 2011, p. 27) 

Na manutenção desse poder, no meio docente, a organização dos assistenciais tinha  o 

sentido de mobilização que deveria ser “podada pela raiz”  e,  provavelmente,  gerava apreensão 

entre os enfermeiros que poderiam ter sua vida profissional conturbada, já que os cargos de 

relevância no  Hospital  Universitário  eram  ocupados  por  docentes  da  Escola  de  Enfermagem 

da UFF. 

Assim sendo, através dessa autoridade, se manteve historicamente uma distinção entre 

enfermeiros docentes e assistenciais, diferenças essas que a própria Universidade consolidava 

pela cor do crachá, pela uniforme, pelo peso do voto e pela possibilidade de assentos em 

conselhos deliberativos. E através dessas diferenças se mantinha uma  “ordem”  aparentemente 

natural dos lugares, das coisas e dos agentes. Percebe-se que há  diferenças  claras  entre  o 

processo de trabalho pedagógico e o processo de trabalho de cuidar, mas isso não deveria 

desmerecer uns em detrimento de outros. 

Parece que a discussão da vestimenta da enfermagem acompanha os processos 

históricos da enfermagem. É sempre a questão da cultura. A vestimenta é cultura, o 

fazer é cultura, os modos de fazer é cultura. A gente tinha realmente uma cultura 

dentro da enfermagem, da nossa Escola, uma cultura de diferenciação. Tínhamos um 

uniforme diferente porque a gente se pensava diferente, vínhamos de um modelo 

desde Florence, de divisão hierárquica entre saber e poder, e a gente reproduziu esse 

modelo. A gente trouxe para dentro da enfermagem, da nossa Escola, um modo de 

pensar onde o saber ocupava um espaço e o fazer ocupava outro espaço e por isso o 

nosso uniforme era distinto do uniforme do enfermeiro assistencial. Eu mesmo, 

como você, fui enfermeira do hospital com uma vestimenta e ao mesmo tempo eu 

era professora da Escola de Enfermagem com outra veste. E nós tínhamos outros 

distintivos da enfermagem. A gente tem uma cultura que busca a distinção de outros 

profissionais. A gente tinha que ter um uniforme diferenciado, um calçado 
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diferenciado, um cabelo arrumado de forma diferenciada, um crachá que me 

distinguisse dos demais. Isso são formas de você se manter numa posição que nos 

diferenciasse de outros profissionais. Com o tempo evoluímos e avançamos no 

pensamento de que não é a vestimenta, o crachá, a cor da tint a que eu vou escrever 

que vai fazer a diferença ou distinção. A gente vem atualizando as concepções e o 

conhecimento é que diferencia uns dos outros. (E7) 

 

Tal fato gerava desconforto e indagações entre as enfermeiras: - Até que ponto tem o 

docente o domínio do saber, muito embora institucionalmente isso lhe fosse  conferido  e 

garantido? Como muitos docentes iniciaram no ensino? Que preparo ou avaliação tiveram ao 

iniciarem nesse caminhar? Na  época,  pelas  dificuldades  em  se  realizar  concurso,  muitas 

docentes eram indicados à docência sem seleção pública e a carta  de  apresentação  era  o 

empenho e conduta exercida ao longo do tempo em que se era aluno da Escola. Não havia 

exigências maiores nesses  casos.  Alguns, posteriormente, foram  submetidos  a  concursos 

públicos, mas era a regra. 

Mesmo assim,  atividade  docente,  simbolicamente  era  superior  à  atividade  de  cuidar. 

Tal fata se dava porque  ambos são produtos das condições sociais  específicas  de  seus  

subcampos (da educação  e da assistência) e da  reprodução  de  poder  e  privilégios  que  o 

sistema de ensino universitário estabelece. 

Na verdade, o que se queria desvendar era o mito de que ser docente era igual a ser 

competente, pois, até que ponto,  o exercício da prática profissional não  assegurava  aos 

profissionais da assistência um aprendizado que lhe garantisse competência? Competente era 

compreendido como aquele que tem domínio de  um  saber  específico  e  elas,  assistenciais,  

tiveram uma formação, até então, igual a maioria dos docentes, já que  poucos  ingressavam no 

ensino com um capital cultural diferenciado. 

 
Tudo acaba passando pela cultura que foi reproduzida na historia da enfermagem. 

Por exemplo, quando a gente briga pelo uso do jaleco único a gente está buscando 

uniformização: eu sou profissional da saúde e a distinção vai cair para outro lugar 

que é a questão do conhecimento, do saber. Passava pela questão do reconhecimento: 

- quem é esse profissional? A gente precisaria se distinguir do outro profissional, seja 

ele médico ou enfermeiro até pela vestimenta. E isso também representava respeito e 

poder. Respeito porque eu sei quem ela é, porque ela tem o crachá de tal cor e o 

uniforme tal. Eu sei que ela é fulano. O encontro do conhecimento de um com o 

conhecimento do outro que vai fazer o cuidado acontecer. Então avançamos, mas 

historicamente a gente continua a discutir vestimenta, vamos sair do branco, vamos 

colocar outra cor, vamos usar calça, ou vamos tirar calça. Por tudo isso está passando 

a questão da distinção com o outro profissional. Se a gente ainda não tivesse a 

questão do conhecimento como uma categoria forte o que acontecia, a gente 

precisaria se distinguir do outro profissional, seja ele médico ou enfermeiro pela 

vestimenta. (E7) 

 

Mesmo não sendo atividade docente  assistir diretamente ao cliente, cabe  a  ele  a  

supervisão direta do aluno que, academicamente, presta o cuidado e, mais ainda, cabe a ele a 

responsabilidade final desse produto: a formação do aluno. Mas, muitas vezes, as enfermeiras 

assistenciais eram coparticipes desse processo e, dessa forma, sentia-se   que  as  docentes valiam-

se de seu esforço em cuidar e acompanhar os alunos, simultaneamente. 
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Em tantas outras vezes, em casos de necessidades,  como  reuniões  acadêmicas, 

enfermeiras  assistenciais  assumiam  os  alunos  no  campo  de  prática,  mesmo  que   não   fosse 

nelas reconhecido  a  devida  competência. De  certo,  em  algumas unidades do Hospital, havia 

um envolvimento docente significativo com o serviço e, nesses casos, a relação entre esses 

profissionais aconteciam  de  forma  saudável  e  suas  ações  se  complementavam  independente 

das questões estruturais e institucionais que envolviam a integração entre ambos. 

 
Tínhamos naquela época um pouco de dificuldade de integ ração docente e 

assistencial, mas procurávamos de forma amigável, profissional e ética estar sempre 

juntos à equipe da assistência. Apesar de algumas vezes termos dificuldades, mas a 

gente brigava pela integração e ela existia. Certamente com maior ênfase em alguns 

locais. Às vezes, a dificuldade emergia porque a professora queria desenvolver com 

os alunos as técnicas e procedimentos e eles não faziam assim, até porque nem 

sempre se tinha o material próprio ou as vezes a rotina que o pessoal já desenvolvia 

era diferente. Eles relutavam também em aceitar uma nova metodologia e sair da 

rotina em que desenvolviam suas ações. (E2) 

 

Eu me lembro de um conflito que sempre existiu e que era ponto de pauta de quase 

todas plenárias tanto de departamento quanto de direção. Era a questão da integração 

docente assistencial. Isso era uma questão muito mal entendida, muito mal resolvida. 

Hoje eu penso que faltou na época uma leitura mais real do que é a integração 

docente assistencial. Não era aquilo que se esperava de uma forma muito simplista, 

de que o professor fosse ou tivesse o papel duplo, que ao mesmo tempo ele fosse 

docente e fosse assistencial, sem repensar na nossa dinâmica tanto de ensino quanto 

da assistência. E essa questão perdurou até bem pouco tempo. (E10) 

 
O fato é que a integração parecia se manifestar  mais efetivamente quando havia uma 

relação afetiva entre os enfermeiros e professores, mas a integração não podia estar associada 

somente a uma afinidade ou disposição de  ajuda  entre  esses  agentes.  Ela  deveria  ser  uma 

filosofia  institucional  com  o  propósito  de  estabelecer  estratégias  de  fortalecimento   das 

parcerias necessárias ao processo de trabalho do enfermeiro e do docente. Conforme apontam 

Caetano, Diniz e Soares, (2009) a integração docente  assistencial envolve questões  muito 

mais complexas sendo necessário refletir “sobre  como  articular  esses  dois  contextos 

aparentemente desconectados - universidade e serviços” (ibid. p. 644). 

Em estudo realizado numa universidade do  Ceará,  para  os  enfermeiros  uma  boa  

relação ocorre com os docentes quando há disposição em ajudar no campo de prática quando 

solicitado e na seleção dos pacientes  com  casos  clínicos  significativos  que  oportunizem  aos 

alunos desenvolver  procedimentos  técnicos o  que  também  favorece  a  troca  de  experiência 

com os assistenciais (CAETANO; DINIZ; SOARES, 2009). É, portanto  uma  via  de  ação  de 

mão dupla entre os agentes que assistem e ensinam e as instituições devem favorecer o 

desenvolvimento dessa parceria. Mas na Escola de Enfermagem nem sempre foi assim. 

 
Tinha setores que não aceitavam bem os alunos, dependendo do professor que 

estivesse lá. Você sabe disso. Então a gente tinha que fazer muito esforço para 

manter um ambiente agradável, entrosar muito com o enfermeiro e fazer parte 

realmente daquele meio e não ser apenas uma visita. Eu lembro muito que eles 

diziam: - aquele é visita. Ao meio dia todo mundo vai embora e os problemas são 

nossos. Isso acontecia realmente algumas vezes. Porque eu mesma como professora, 
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vivendo o outro lado, o lado dos en fermeiros, eu sentia isso realmente. Porque é 

muito fácil chegar meio dia, passar as fichas e dizer: toma, agora é teu. Eu sempre 

trabalhei no sexto andar e sempre tive entrosamento com os enfermeiros de lá. Mas 

eu sei que tinha professores que tinha muita dificuldade. Eu era docente de 

enfermagem em clinica médica e entrei com a professora Lourdes Gueiros e sempre 

foi uma pessoa que sedimentou muito isso. Esse entrosamento. Ela pegava os 

doentes e ficava tudo misturado mesmo e a gente tentava fazer isso. Se envolver 

com a assistência. (E11) 

Mas, quando por ocasião das escolhas  ou  indicações  de  profissionais  para  ocupar 

cargos no Hospital Universitário, também se percebia os embates. A quem  cabe  o  cargo  de 

Chefe de Serviço/Seção, ou de Direção Geral da  Enfermagem  no  Hospital?  Se,  por  um  lado, 

era unânime o questionamento de que só ao  médico  docente   era  atribuído  o  poder  de 

administrar o Hospital, por outro, dividiam-se os argumentos de  que  só  o  docente   de 

enfermagem e não o profissional da assistência poderia assumir cargos de destaque nessa  

instituição. 

O fato de uma docente ser Subdiretora de Enfermagem era sempre justificado por 

sermos uma Escola de formação de enfermeiros com professores que talvez tivessem 

uma experiência de gestão maior e com preparo técnico melhor para gestão e por 

isso ele também escolhia essa representante para o cargo de diretora de enfermagem 

do hospital tentando compor uma parceria e só muito depois tivemos avanços nesse 

aspecto. (E3) 

 

A esse questionamento dos  assistenciais,  a  Escola  sempre  teve  como  respaldo  o 

Estatuto da Instituição que,  apesar de,  em vários  momentos,  ser  considerado arcaico e, apesar  

de ser uma das reivindicações  explicitadas  na  Estatuinte,  não  houve  concretude  de  tal 

proposição. 

As  manifestações  de  desacordo  de  determinado  grupo  de  enfermeiras   assistenciais 

com a política de indicação de uma docente  para ocupar  o  cargo  de  Subdiretora  de 

Enfermagem do HUAP eram consideradas, pela Escola de Enfermagem, como  represália.  Tal 

cargo sempre foi ocupado por uma docente indicada pelo diretor do Hospital e, em geral, em 

comum acordo com a direção da Escola. Em caso de manifestações mais exacerbadas, as 

enfermeiras assistenciais poderiam receber sanções como troca de plantão ou  de  setor,  como 

forma manter o controle da situação e evitar  que  o  movimento tomasse força  com  novos 

adeptos. 

O professor era escolhido para ser o subdiretor de enfermagem do hospital e seu 

nome saía da Escola. A direção do Hospital trazia um nome, mas ele era indicado 

pela Escola, e ele mantinha um vínculo, um compromisso com a Escola de 

Enfermagem muito grande de colocar a Escola a par das decisões, sempre ouvindo a 

Escola. (E10) 

 
O hospital era o micro espaço de receber aqueles que foram preparados, inculcados 

para trabalhar naquele espaço de uma determinada forma especifica, atendendo a um 

padrão e até formas rígidas de reproduzir. Então a gente reproduzia dentro do 

hospital aquilo que a gente recebia dentro da Escola de Enfermagem e ainda 

fortalecido por ter na direção de enfermagem do hospital uma professora. Claro que 

tudo isso tinha uma “boa intenção”. Então era intencional o nosso preparo para 

reproduzirmos atitudes, posturas, modos de pensar. Então a escola formava para 

depois, dentro do hospital universitário, a gente reproduzir, naquele micro espaço, as 

mesmas formas de pensar e agir. (E7) 
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Dessa forma, a função social da Escola seria a de manter a ordem necessária ao bom 

andamento do sistema e servir como elemento de classificação  e  de  reprodução  do  sistema 

vigente. Os que tinham um habitus que atendesse às normas instituídas eram considerados os 

exemplos a serem seguidos.  É  claramente  a  relação  dominante-dominados,  mas  essa  ordem  

não se manteria  na  medida  em  que  os  enfermeiros  assistenciais  começaram  a  se  mobilizar, 

com alguns agentes aliados da Escola, para mudar algumas regras desse jogo. 

Percebe-se,  portanto,  de  olhar  a  dinâmica  que  circunscreve  o  cotidiano  organizacional 

e as ações de seus agentes a partir do aporte teórico de Bourdieu que apresenta uma análise de 

fenômenos como a reprodução, a lógica de dominação  e  as  implicações  que  envolvem  a  

violência simbólica exercida pelas  estruturas sobre  os  agentes, numa  perspectiva   histórico 

social. Além disso, aponta para a possibilidade de seus  agentes  virem  a  corromper  esse 

paradigma a partir do espírito crítico e participante (SOUZA, 2018) 

Há de se considerar  que  se  vivia  um  momento  novo.  A  universidade  tinha  escolhido 

seus dirigentes através do voto  de  seus  agentes  e  isso  oferecia  certa  liberdade  de  expressão 

que outrora teria pouca  possibilidade de ser demonstrada. A Escola de Enfermagem, 

especificamente, tinha uma direção, uma chefia de departamento e coordenadora do curso de 

graduação já  empossada nesse novo  contexto.  Embora  os  enfermeiros  assistenciais  não  

tivessem o direito de escolha desses dirigentes, sentiam-se mais fortalecidos em  estabelecer  

diálogo na condução de seus interesses. 

 

 

7.3.2 Diante do desafio: o pedido de exoneração de uma docente da Escola de Enfermagem do 

cargo de Subdiretora de Enfermagem do Hospital Universitário 

 
A professora Enilda Moreira  Carvalho  Alves  tinha  sido  escolhida  pelo  diretor  do 

Hospital para assumir o cargo de Subdiretora de Enfermagem do HUAP. Tal escolha se  deu 

quando o diretor recebeu uma lista de docentes, elaborada pelos enfermeiros assistenciais que 

continha nomes de docentes  de suas preferências para  ocupar  tal cargo. A época, foi a 

primeira  manifestação  efetiva  dos  enfermeiros  assistenciais,  através  de  uma  consulta   interna 

entre os profissionais da assistência  do  Hospital,  que  acabou  por  interferir  diretamente  na 

escolha do diretor do  Hospital.  Mas seria prudente  ouvir  a  direção  da  Escola,  tendo  em vista 

as normas institucionais. 
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O regimento dizia que o diretor do Hospital devia ouvir a Escola. Era esse o verbo 

mesmo, ouvir a Escola. Paralelamente a isso, existia um movimento dos enfermeiros 

e eles fizeram uma consulta a todos os funcionários do hospital. Fizeram uma 

eleição. Nessa eleição, tinha votos declarados e outros votos sem identificação. 

Nessa lista, estava a professoras Enilda e a Alba, pelo que me lembro. Não era um 

processo formal com ata, não existia fiscal. Tinha uma caixinha e as pessoas iam lá e 

colocavam seu voto. Dentre aqueles que assinaram o voto, Enilda ficou em primeiro 

lugar. Eu acho que isso se deve ao fato de que ela foi en fermeira assistencial da 

maternidade e ela tinha uma boa relação com os enfermeiros. A Alba era também 

uma professora muito querida entre os enfermeiros  e acho já tinha sido enfermeira 

do hospital [...] Havia um boato, mas eu era professora do centro cirúrgico e nunca 

tinha visto a tal urna. Eu achei que era mais um movimento para sensibilizar a 

Escola, mas depois eu vi que o fato era verídico. (E3) 

 

Diante da indicação da direção da Escola e da manifestação de preferências dos 

assistenciais, o professor  Antônio  José  dos  Santos  Peçanha,  diretor  do  Hospital,  escolhido  

pelo Reitor, buscou informações  sobre  os  nomes  inseridos  na  lista  da  equipe  de  enfermagem 

do HUAP. E3 relata que uma de suas fontes foi o próprio irmão do diretor,  que  também era 

docente da medicina e atuava no Hospital Universitário. 

 
O professor Peçanha consultou a direção da Escola. Quando a Escola apresentou o 

meu nome, ele disse: - Ah! Que coisa boa! E contou que quando recebeu o 

documento dos enfermeiros ele perguntou ao seu irmão quem eram aquelas pessoas 

e ele falou que a professora Enilda era a chefe do centro cirúrgico e teceu elogios, 

mas também disse: muito embora ela suspenda todas as minhas cirurgias. Isso 

porque ele era da plástica e quando tinha que suspender alguma cirurgia, se 

suspendia uma eletiva. (E3) 

 

Havia, portanto, por parte do diretor do Hospital, a intensão em saber mais sobre a 

professora com quem trabalharia, já que sua escolha não  partiu de sua  preferência,  mas  de um 

jogo de articulação  entre  enfermeiros  e  a  Escola  de  Enfermagem.  Apesar  de  a  Universidade 

ter dirigentes escolhido seus dirigentes em diferentes níveis, o cargo  de  diretor  do  HUAP 

continuava a ser indicação  do  Reitor  e,  geralmente,  essa  escolha  já  era  articulada  no  período 

de campanha. Da mesma maneira, o diretor do Hospital  optava  por  indicar  pessoas 

consideradas “de confiança” para compor seu staff. 

 
Na época da eleição, da campanha para reitor, já existia levantamento para possíveis 

nomes para diretor do Hospital, com certeza. (E8) 

 

Na historia da nossa Universidade o próprio Reitor escolhia o diretor do Hospital 

dentre os seus colegas porque a maioria dos nossos reitores eram médicos. Na 

história mais recente, professores de outras áreas, como a engenharia, como também 

da física, começaram a ocupar o cargo de Reitor. Até nisso a hegemonia médica era 

presente. A gente teve sequencialmente vários reitores que eram médicos e 

escolhiam entre seus pares o diretor do Hospital Universitário, mas era outro cargo 

que também era sempre questionado. (E7) 

 

Enquanto os docentes da Medicina se articulavam para manter um diretor médico 

dentre o seu corpo docente, mesmo que indicado pelo Reitor, a enfermagem do Hospital já se 
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mobilizava para ter a oportunidade de escolher o dirigente  do  HUAP  e  também  ser  ouvida 

quanto o seu anseio de escolher a Subdiretora de Enfermagem. 

 
Foi bastante interessante porque já se discutia naquela ocasião que cargo da 

Subdiretora seria também eletivo. Já havia um movimento dos enfermeiros para que 

eles escolhessem e não a Escola indicasse. (E3) 

 

A comunidade do Hospital, o corpo técnico do hospital reivindicava a escolha do seu 

representante, o que não acontecia nunca por que havia negociações do reitor entre 

seus pares e os que davam apoio ao reitor. Mas também sempre foi um espaço de 

grande discussão e eu sempre pensei que deveria ser por escolha entre aqueles que 

compunham o Hospital Universitário. Eu acho que os pleitos que são 

democraticamente de escolha, tem corresponsabilidade na gestão. Isso é acreditar e 

chamar o outro para se tornar também responsável por aquele cargo, por aquela 

representação. (E7) 

 
Havia por parte da comunidade do hospital um anseio de eleições em todos os níveis. 

A gente estava passando por esse momento, com exceção da medicina que estava 

bem confortável naquele modelo. Os enfermeiros já esperavam que a Escola de 

Enfermagem tivesse uma posição favorável a escolher a gestão de enfermagem do 

Hospital e isso, de certa forma, alimentou um conflito. (E10) 

Outros profissionais da saúde também reivindicavam escolher  seu  representante  no 

HUAP. A Faculdade de Nutrição estava  envolvida  nesse  processo,  já  que  a  chefia  do serviço 

de Nutrição do Hospital estava a cargo  de  uma  assistencial  a  muitos  anos,  sem  que  as  

docentes fossem ouvidas em seus interesses. Nessa época, o diretor  do CCS, comprometeu-se  

em campanha em atender esse anseio. 

Eu me lembro da Nutrição reivindicando ter a chefia do serviço de nutrição e a 

nutricionista Jupira já estava lá a não sei quantos anos. A direção do CCS tinha 

falado na campanha que atenderia a Faculdade de Nutrição e fez isso. Aí foi um 

panelaço, porque as nutricionistas do hospital desejavam a permanência da Jupira 

que conheciam há muitos anos e era assistencial como elas. Mas, esse cargo deveria 

ser da Faculdade de Nutrição, como era os outros cargos de chefia do Hospital. 

Sempre de um professor. (E8) 

 

Havia também um interesse do  diretor  do  CCS  em indicar  ou participara  da  indicação 

do diretor  do  Hospital  Universitário,  mas  o  Reitor  manteve  a  posição  de  responsabilizar-se 

por essa decisão, tendo  em vista  que  o  Hospital era  unidade  gestora, com recursos próprios e  

de destaque social para  a  Universidade.  Em  alguns  momentos,  agentes,  que  vivenciavam  mais 

de perto essa relação, perceberam uma certa disputa  de poder entre  diretor  do  HUAP e diretor 

do CCS. 

O diretor do CCM, naquela ocasião, tinha problemas com o diretor do Hospital e 

interesse que ele saísse. Aí, a professora Enilda saindo enfraquecia a direção dele 

porque estava tendo uma crise dentro do Hospital. Seria mais um que estava saindo 

porque já tinha saído o Subdiretor Administrativo e a Subdiretora de Enfermagem 

saindo, seria um prato cheio. (E3). 
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A articulação entre a direção do HUAP e CCS nem sempre ocorria de  forma  salutar 

porque perpassava por questões de poder, principalmente considerando o caráter politico 

dessa escolha. Realmente havia dualidade  regimental,  pois  o  Hospital  era  um  setor  do  campo 

da saúde e a indicação de seu gestor ficava a cargo do Reitor. 

 
O professor Tortelly

68
, Vice-reitor do Hildiberto, indicou o professor Peçan ha para 

diretor do Hospital. A convivência entre o CCS e HUAP não foi nada boa porque o 

HUAP estava ligado ao CCS e não à Reitoria. Assim era o organograma. Então tinha 

um conselho consultivo do HU e o professor Cresus transformou em o conselho 

deliberativo, presidido por ele. mas ele sabia dos limites dele. Os diretores das 

unidades da saúde que trabalhavam no Hospital faziam parte do conselho e o hospital 

ficou realmente ligado ao Centro e tendo que ouvir as unidades nas reuniões do 

conselho. Isso limitava um pouco o poder de decisão do diretor já que as unidades 

poderiam concordar ou não com a condução do diretor. Além do mais, o Hospital 

tinha recurso do IAV, era um índice de valorização dos hospitais, que a reitoria tinha 

que passar para o hospital. O p rofessor Peçanha e Tortelly, na época, imaginava que 

a reitoria estava passando esse dinheiro para o CCS. Eles não podiam repassar esse 

dinheiro para o CCS porque era um dinheiro carimbado que já vinha para o Hospital. 

Isso era um problema da Pró -reitoria de Planejamento resolver e dizer onde estava 

esse recurso. [...] A relação do Peçanha com o professor Cresus foi ficando mais 

difícil e o professor Fabiano entrou substituindo do Peçanha, em acordo com o 

Reitor, é claro. [...] Foi logo depois disso que a d ireção do Hospital mudou. (E8) 

Mas ao que refere à escolha da subdiretoria de Enfermagem do Hospital, a direção da 

Escola de Enfermagem, diante da  consulta  do  diretor  do  Hospital,  organizou  uma  reunião  na 

qual a professora Enilda foi ouvida quanto ao seu interesse em aceitar tal responsabilidade. 

Havia outro grupo que estava querendo articular-se para indicar a subdiretoria, mas 

não tinha respaldo da Escola. A direção mexeu e modificou as teias que existiam, 

enfraquecendo o outro grupo, gerenciou esse processo e montou outra que 

interessava tanto a direção do Hospital quanto a Escola. O professor Peçanha 

consultou a direção da Escola e a professora Rica era a subdiretora anterior. Eu 

lembro que alguns professores foram chamados e houve uma consulta ao 

grupo quanto ao nome da Enilda (E2) 

 
A Enilda era uma profissional muito esforçada, competente e muito séria. Tinha 

ocupado cargos no Hospital com muita responsabilidade e muito afinco e isso 

ajudava a Escola apoiar essa professora. (E6) 

 

A professora Maísa junto com o diretor do hospital indicou a professora Enilda até  

mesmo porque ela vinha de uma gestão no Centro Cirúrgico do Hospital. As vezes a 

gente não ressalta isso. Não foi uma indicação somente por questões políticas, foi 

indicada porque vinha de uma gestão do Centro Cirúrgico, resolutiva e positiva. Não 

era indicação aleatória. A professora tinha aderência com o traba lho assistencial 

forte e foi ex-enfermeira do Hospital, ex-aluna e vinha de uma gestão do Centro 

Cirúrgico com boas respostas. Então tinha todo um passado que fez com que a 

professora Maísa referendasse o nome dela. Mas é claro que todos esses lugares de 

gestão, são polêmicos e envolve muitas concepções da área médica, do diretor 

médico e de toda equipe de enfermagem com pensamentos mais d iversos. (E7) 

 

 
 

68 
Aloísio Carlos Tortelly Costa era vice-reitor da UFF. 
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Fica claro que o consenso da Escola não dependia só da posição da direção, já que a  

mesma se pronunciava após  negociações  com outros  colegas  que  respaldavam a  decisão.  Mas 

o seu poder de influência no grupo definia  redes  e  desarticulava  outras,  de  forma  que  a 

indicação atendesse aos interesses da instituição. 

A pessoa que estaria como diretora de enfermagem tinha esse papel de não deixar se 

perder essa forma de agir e de pensar. Por isso tinha que ser uma professora, porque 

ela deveria garantir a manutenção daquele conjunto de valores inculcados pela 

Escola, pela formação e isso se deu em muitos outros espaços similares em outros 

hospitais universitários (E7). 

 

Dessa forma, entende-se que o habitus gerencial da subdiretora do Hospital, estaria 

relacionado às dimensões que permeiam o campo da saúde e particularmente ao subcampo da 

enfermagem considerando que seus agentes se orientam pela “regularidade das condutas” ou 

“condutas regulares” que foram estabelecidas  no  seio  das  instituições  de  formação  e  

alimentadas nas instituições de exercício de suas funções. 

No entanto, a direção da professora Enilda caminhava naturalmente, as chefias foram 

definidas para junto com ela gerenciarem a enfermagem  no  Hospital,  embora  houvesse 

profissionais assistenciais e docentes que não foram adeptos a sua indicação pela  Escola  em  

acordo com a decisão do diretor do  Hospital.  Tal  fato  era  normal  já  que  não  havia  uma 

escolha através de votação e sim a consulta a determinado grupo mais próximo  à  direção  da 

Escola. 

Enilda era professora jovem, mas era competente. Havia muito incômodo porque 

Enilda era dura, era rígida no tato, nas questões da assistência. Ela era exigente, mas 

tinha o apoio das chefias que ela escolheu. O que uma gestão decide a outra tem que 

apoiar. Não se pode trabalhar junto sem que haja consentimento. Isso é trabalhar 

junto. (E1) 

 

Reconhecia-se que a professora tinha uma  postura  rigorosa  e  não  ser  fácil  uma  mulher 

tão jovem gerenciar  uma  instituição  do  porte  do  HUAP.  Por outro  lado,  a  “conduta  regular” 

de uma chefia a época era de manutenção da ordem e do respeito  através  dos  aspectos 

prescritivos institucionais, representado  pelo reconhecimento da hierarquia, através de normas 

claramente definidas. 

A gente sabe que tinha que se impor porque não era fácil gerenciar toda a equipe 

num hospital de grande porte, com uma emergência aberta. A Enilda foi professora 

do Centro cirúrgico e da maternidade e sabia de sua responsabilidade e do tamanho 

dos problemas do Hospital. (E2) 

 

Por outro lado, o habitus gerencial determinante na época e, ainda encontrado nas 

instituições de saúde, baseava-se num modelo rígido e impositivo e não foi constituído ao 

acaso. A maneira adequada de se comportar às diferentes  circunstâncias  é  submetida  “a 

constantes testes  de verificação até serem aceitos e solidificados pelo grupo, passando a
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constituir  um  arcabouço  cognitivo que   é  expresso  por  traços  comportamentais  característicos e 

lhes aufere peculiares de identidade” (ZAGO, 2013, p. 107). Dessa forma, entende-se que o habitus da 

docente estava associado ao modelo vigente que tinha suas contradições,  mas  que estava consolidado e 

validado como o naturalmente aceito. 

Zago (2013) também acentua que as interações que ocorrem nas práticas sociais de um grupo 

emergem dos pressupostos  básicos que  são  eleitos  como  a  forma  válida  de  se comportar. Esses 

pressupostos emergem das experiências e vivência que por  sua  vez  geram formas de respostas e de  

comportamentos  diante  dos  desafios  do  ambiente  em que  se  vive  e de “uma experimentação que 

deu certo, que recebe adesões e que, consciente  ou inconscientemente, passa  a  ser a  forma  eleita  

pelo  grupo  como  a  mais  adequada  ou, às vezes, a única forma de ser, em relação a um determinado 

evento” (ibid.) 

Dessa forma, acredita-se que foi com base nas experiências  vivenciadas  através  do modelo 

gerencial apreendido no ensino e  conferido  pelos  docentes  da  Escola  de  Enfermagem que a 

Subdiretora de Enfermagem enfrentou seus desafios à frente da gerência da equipe de enfermagem do 

HUAP.Diante de uma postura de  enfrentamento  de  um  enfermeiro  da  emergência  com  a  equipe 

médica, onde se discutia  o  domínio do saber de determinado procedimento prescrito pelo médico, 

emergiu o conflito que  não  daria  um  resultado  profícuo.  O  enfermeiro, questionando a determinação 

médica,  se  recusou  a  realizar  um  determinado  cuidado  além  de ter um comportamento 

desrespeitoso.  A  chefia  imediata  comunicou  a  subdiretora  de enfermagem que adotou uma posição 

de rigor  frente  à  atitude  do  mesmo  e  o  diretor  do Hospital tomou ciência do fato e apoiou a 

decisão da subdiretoria de enfermagem do HUAP. 

 
A princípio o que seria uma postura do gestor em relação à insubordinação de um 

dos profissionais da equipe de enfermagem e se tornou um tumulto. Mas no fundo, 

era um jogo político que estava por traz de tudo. (E4) 

 

Foi um momento de muita turbulência e que a Escola tentou olhar mas teve 

momentos que ficaram insustentáveis pela questão política. Eu me recordo disso, da 

professora Enilda estar nesse lugar por uma história que vinha construindo no 

hospital, referendada também pelo grupo, mas havia muita turbulência que o próprio 

hospital também passava. A gente às vezes volta no mesmo ponto. Essa enfermagem 

que para avançar muitas vezes se atropela em discussões, em divisões 

desnecessárias, que pouco contribui para o avanço. (E7) 

 
Na época que Enilda estava na subdiretoria de enfermagem houve burburinhos por 

parte dos enfermeiros. Porque tinha aquela questão de que eles não se sentiam 

representados por um professor. Foi uma briga feia também para manter u m 

professor lá. Lembro que a questão do Mauro repercutiu muito. [...] Era muita 

confusão. (E11) 
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Mas era assim mesmo. Tinha a maneira de entrar, de falar, de sair do gabinete. Eu 

vivenciei esse outro tempo, tempo de muito rigor. As relações eram mais formais, e 

na gestão da Maisa já tinha uma flexibilidade maior. A época era outra, mas a gente 

estava aprendendo a lidar de outra forma uns com os outros. (E14) 

 

Mas, alguns os enfermeiros assistenciais uniram-se em apoio ao colega e o movimento 

cresceu na medida em que ganharam adeptos de docentes da Escola. Mantendo-se conectados,  

em horários fora da escala de serviço, articularam suas ações e, dessa vez, de forma mais 

organizada, estabeleceram um enfrentamento forte às posições  da  Escola  em apoiar  a  docente 

que ocupava o cargo de subdiretora de Enfermagem. 

A luta maior se deu porque  a  situação envolvia enfermagem e seus rivais:  -  os 

docentes da medicina e, na leitura dos assistenciais, a professora Enilda havia se posicionado 

favorável aos médicos e não a enfermagem. Era mais uma disputa de poder  entre  classes  que 

estava em jogo. Embora a enfermagem e a medicina pertençam ao campo da saúde, e ambas 

compunham o corpo de técnicos do Hospital, isso  não  garantia  a  mesma  posição  social  e  

política nesse universo. Nesse sentido, o que estava em jogo era o apoio da subdiretora aos 

enfermeiros, sem julgamento da causa e da forma como o embate ocorreu entre ambos. 

Lopes, Sobrinho e Costa (2013, p. 821), abordando pesquisa realizada por Silva
69

 et al 

(2006), afirmam que os enfermeiros, mesmo sendo de nível superior e tendo certa 

representatividade “não têm autonomia para discutir, questionar e deliberar,  junto  ao  médico”  

sobre a assistência prestada ao paciente. Dessa forma,  o enfermeiro  tem o “poder de decisão  

sobre seu próprio trabalho” restringido, o que gera  desestímulo  pela  sua  limitação às 

prescrições médicas. Portanto, “as lutas pela ocupação de espaços e posições, autonomia 

profissional e aquisição de poder” que permeiam o campo da saúde (ibid.). 

As lutas que ocorrem em quaisquer  campos  e  a  mobilização  de  seus  agentes  pelo  

poder depende dos interesses que estão em jogo. Misoczky  (2003)  diz  que  “ter  interesse  é 

‘estar em’, é participar, é admitir que o jogo merece ser jogado e que  os  alvos  envolvidos  

merecem ser perseguidos”. Para  os  assistenciais,  era  preciso,  ao  menos,  contestar  a  estrutura 

de poder da medicina e valeria lutar por essa questão com o apoio da gestora da enfermagem. 

Para tanto, houve exaustivas reuniões com os enfermeiros e reuniões de departamento 

(MEM) com a professora Enilda, com suas chefias  de  Serviço  e  Seção  do  HUAP que  

apoiaram sua decisão, e com um grupo de enfermeiros que representavam os assistenciais 

descontente com a determinação.  

 
69 
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O confronto era  claro  e,  de  ambos  os  lados,  tentava-se manter o domínio das emoções para  

camuflar  o  grau de  irritabilidade  que  emergia  no  decorrer do discurso. 

Sempre houve conflitos da Subdiretoria de Enfermagem com a Escola. Não somente 

na gestão da Maisa. O processo da saída da professora Enilda da Subdiretoria d e 

Enfermagem do HUAP foi um processo doloroso. Houve um conflito dentro da 

Escola, houve um conflito com os enfermeiros, houve conflito com a direção do 

Hospital [...] por que depois que a Escola definia quem ocuparia o cargo, havia um 

distanciamento. Escola para cá, hospital para lá. Poucos docentes sabiam o que 

acontecia na Subdiretoria. Mas na hora de decidir, todo mundo queria estar bem na 

situação e dar opinião. (E3) 

 

Eu me lembro da posição dos enfermeiros da emergência, uma turma que já vinha 

reivindicando esse espaço de subdiretoria de enfermagem e outros. Até no tempo da 

professora Sônia Schott, os cargos de todos os serviços e algumas seções eram 

ocupados pelos professores. A Escola nunca esteve fechada, fazia esse mesclar entre 

o serviço com o professor e a seção com o assistencial, mas assim mesmo os 

enfermeiros não se sentiam representados. A assessora da subdiretoria sempre foi 

assistencial, como a Rosa Elena e depois a Ana. Isso sempre foi polêmico. A Escola 

não fechava a questão, mas eu acho q ue a saída da Professora Enilda foi 

representada muito mais por um desgaste político entre o diretor do hospital do que 

propriamente o não apoio da Escola. (E7) 

 
Eu me arrependo de não ter percebido o jogo politico a época. Fomos muito duras 

com a Enilda e até em outra ocasião com a professora Sonia Schott que tinha sido 

subdiretora do Hospital muitos anos. (E4) 

 

Por um lado, havia a  mobilização  dos assistenciais  com a  adesão  de  alguns  docentes 

da Escola de Enfermagem contra a posição da professora Enilda, por  outro,  a  professora  

mantinha sua posição com respaldo das suas chefias de serviço/seção e do diretor do Hospital. 

Diante do empasse, depois de muitas argumentações nas reuniões de departamento, a 

professora manteve-se firme em sua posição e decidiu por entregar o cargo para que a Escola 

sentisse a liberdade de escolher quem melhor poderia conduzir a questão. 

Dessa forma, a docente que ocupava o cargo de Subdiretora  de  Enfermagem  do 

Hospital pediu demissão dessa função e foi indicado, em plenária departamental, a  professora 

Maria da Graça Fortuna Nogueira para ficar interinamente no cargo. Tal questão foi enviada à 

direção já que cabia a ela a decisão final junto com a direção do Hospital. De certa forma, as 

enfermeiras sentiram-se vitoriosas  pela  decisão  do  departamento,  pois,  politicamente, 

representava uma força que outrora não conseguiram. 

 
Ela pediu demissão do cargo, mas ela não queria. Eu me lembro  dela dizendo em  

uma daquelas reuniões de departamento: - eu fui indicada pela Escola e se hoje a 

Escola não me quer, eu peço demissão. Alguma coisa a mais estava acontecendo ali. 

A gente via um movimento, mas não faz nada. Não se tinha clareza com quem a 

gente estava lutando, nem com quem estava tendo alguma troca. Depois o tempo 

mostrou. (E3) 
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Diante desse fato, a diretora da EE convocou uma reunião extraordinária, ocorrida em 

16 de outubro de 1987, e informa que a pauta refere-se “a substituição da subdiretoria de 

enfermagem e, após a demissão da professora Enilda, a administração encontrava-se com a 

colaboração da professora Rosa Elena Rodrigues Leitão e das professoras da disciplina de 

administração:  Milma  Lannes  e  Sonia  Malta  Schott”.  A  professora  Enilda  continuou 

aguardando para passar o serviço a quem a Escola decidisse substituí- la. (Ata de 16/10/1987) 

Professora Maisa informou que  a  direção  “recebeu documento do conselho 

departamental indicando a professora Maria da Graça Fortuna Nogueira para substituição da 

professora Enilda e comunicou, junto com a chefia de departamento, às chefias de serviço do 

Hospital e que algumas chefias de serviço do  Hospital colocaram seus  cargos  a disposição  em 

face do ressentimento “quanto à saída da professora Enilda” (Ata de 16/10/1987) e,  de  certa 

forma, com a posição de muitos docentes da Escola que não deram o apoio que ela esperava. 

 
Eu não quero nem me lembrar disso! Que coisa mais sofrida! Quando eu retornei do 

mestrado, a Enilda estava subdiretora e teve tanta confusão numa determinada época 

que ela acabou saindo. Eu lembro que tinha um grupo de enfermeiros, a té bons 

profissionais, mas de difícil relacionamento. Eles faziam muitas críticas  à  maneira  

de se gerenciar. Eu não lembro bem o que aconteceu, mas sei que a Enilda foi 

contrária e tomou uma decisão administrativa a respeito de uma situação e aí houve 

um movimento muito grande e que acabou culminando com a renúncia dela do 

cargo. (E14) 

 

A professora Maisa sugeriu que fosse rediscutida a indicação da professora  Maria  da 

Graça, diante da demissão das chefias de serviço, tendo em vista que a própria direção da 

Escola poderia assumir e tentar  manter  as  chefias.  A  professora  Alba  acolheu  tal  

posicionamento e disse que “reconhece que, em alguns momentos, ficou difícil a decisão no 

departamento  e  na  realidade  não  foi  muito  discutido  outras  alternativas”.  A   professora 

Dulcinea Lima também apoiou a proposição da direção da Escola em assumir, interinamente, 

a Subdiretoria de Enfermagem do HUAP. (Ata de 16/10/1987). 

Ficou claro o posicionamento da diretora da EE e da vice-diretora de evitar  mais  

transtornos junto  as  enfermeira  que  eram  chefes  de  enfermagem  no  Hospital,  que  se 

colocaram a favor da professora Enilda e não desejavam mais continuar no cargo, chegando a 

propor que poderia acumular os cargos de direção da Escola e subdiretoria de Enfermagem do 

Hospital, temporariamente, para tentar manter as chefias e evitar maiores transtornos. 

Alguns docentes manifestaram seu posicionamento e julgavam que a permanência  das  

chefias do hospital poderia ser revertida ou, caso não acontecesse, alguns docentes poderiam 

assumir tais  cargos.  Essa  posição,  no  entanto,  foi considerada  de  imprudente  naquele 

momento. 
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Cada um tem uma verdade e que essa clareza da permanência das chefias não existe. 

(Profª Maria das Graças, Ata de 16/10/1987) 

 

Temos que segurar a situação e não temer a saída das chefias da enfermagem. (Profª 

Rica Cohen, Ata de 16/10/1987) 

 

Seria ideal bancar a situação e até mesmo assumir as chefias de enfermagem se for 

necessário. (Profª. Vera Lemos, Ata de 16/10/1987) 

 

A Graça tinha sido enfermeira do hospital por muito tempo. Ela tinha um vínculo e 

conhecimento do hospital. Ela conhecia o “metiê” do hospital. Acho que foi por aí, 

por isso foi indicado o nome dela naquele momento tão tumultuado. Ela teve apoio 

de alguns docentes também. (E11) 

 

As mesmas docentes que se manifestavam contrárias à posição da professora Enilda e 

apoiaram as reivindicações das enfermeiras assistenciais também  não  demonstravam  qualquer 

receio quanto à demissão das chefias dos serviços/seções de enfermagem do Hospital, por 

serem contrárias aos encaminhamentos que estavam sendo discutidos nas  plenárias  do 

departamento MEM. Havia uma divisão clara entre os docentes, mas o poder de persuasão e 

convencimento de alguns foi decisivo na votação final, considerando que havia  também 

representantes dos enfermeiros nas reuniões departamentais em que se tratou desse assunto. 

Por outro lado, as professoras Maria Nivalda e Leônia Borges ressaltaram que não 

tinham clareza se essa seria a melhor decisão  e  expressaram  seus  receios  das  docentes 

assumirem as chefias, nesse momento conturbado. A professora Maisa julgou  que  realmente 

poderia expor as professoras lembrando que o compromisso da Escola era com o cargo de 

Subdiretoria de Enfermagem. Após  várias  discussões,  foi  aprovado   que  o  departamento 

(MEM) deveria rediscutir o nome da professora Maria da Graças como substituta interina da 

professora Enilda Alves. (Ata de 16/10/1987) 

 
A saída da Enilda da direção não era uma questão gerencial. Era uma questão 

política muito grande. A Maisa não decidiu e levou para o Colegiado e, ao meu ver, 

quando retornou ao departamento, buscava apoio. Éramos muito poucas e a situação 

foi muito polemizada naquelas exaustivas reuniões de departamento. (E10) 

 

Percebe-se que a direção não concordava com a indicação da professora  Maria  da  

Graças e remeteu ao departamento para que mais uma vez se avaliasse tal decisão. Esse 

assunto não foi mais discutido no Colegiado  e  o departamento  (MEM) manteve  sua  posição  já 

que na reunião de 13 de janeiro de 1988, do Colegiado de  Unidade,  a  professora  Maisa  

informou a permanência da referida docente  como  subdiretora  interina  de  Enfermagem  do 

HUAP. 

A partir desse conflito, houve investidas envolvendo o departamento (MEM)  e  a 

direção da Escola para se discutir estratégias que pudessem concretizar relações mais assertivas. 

Na época, se formalizou em plenária departamental uma comissão paritária constituída de 

enfermeiras docentes e assistenciais para se elaborar o que se denominou de “Protocolo de 
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Intenções”. A partir dessa premissa, estaria aberto um canal de acordos e negociações, 

possibilitando que as enfermeiras assistenciais se posicionassem sobre  suas proposições e 

demonstrassem seu ponto de vista sobre o cotidiano dessa integração tão  discursada. 

Eu me lembro de que foi nessa época que aprovamos uma comissão para juntas 

fazermos o protocolo de intenções, para discutir com as enfermeiras outras questões 

que elas questionavam. Sei que isso foi bem discutido. (E10) 

 

Professora Maisa deu informes da comissão paritária, comissão orçamentária e 

vestibular de 1988 (Ata 13/01/de 1988). 

A professora Maisa esclarece que as intensas discussões na comissão paritária com 

ela e as outras professoras que não estavam de férias [...] (Ata de 8/06/1988) 

 
A professora Sonia Schott solicita também os critérios do vestuário dos professores e 

lembra ainda que no protocolo de intenções ficou decidido que serão únicos os 

critérios para os três seguimentos. (Ata de 12/03/1991) 

 
 

Após esse momento de “abertura”, as enfermeiras assistenciais passam a  ocupar  mais 

cargos de chefia no Hospital, já que antes alguns eram destinados  às  docentes;  conquistam  o 

direito de participarem das reuniões departamentais e do Colegiado  da  Unidade,  com direito  a 

voz, muito embora, é bom ressaltar, só vieram a ocupar este espaço em alguns momentos de 

interesse. Deveriam também participar do planejamento e avaliações  de  ensino  teórico-prático 

junto com os docentes numa perspectiva de reconhecimento do papel das enfermeiras do 

Hospital Universitário no processo de ensino dos alunos e  poderiam  ser  convidadas  a  

ministrarem aula ou palestra em eventos. 

 
A gente tinha realmente uma cultura dentro da enfermagem, da nossa Escola, de 

diferenciação. Até o uniforme era diferente porque a gente se via diferente, vínhamos 

de um modelo, que vinha de Florence, de divisão hierárquica entre saber e poder e a 

gente veio reproduzindo esse modelo. A gente trouxe para dentro da enfermagem, da 

nossa Escola, um modo de pensar onde o saber ocupava um espaço e o fazer 

ocupava um outro espaço. Depois a gente foi mudando, perceben do muitas coisas e 

a gente vem atualizando nossas concepções. (E7) 

 

Assim, na medida em que  as  relações  entre  esses  agentes  se  fortalecesse  no  exercício 

do trabalho, facilitaria a integração docente-assistencial (IDA) que  se  intensificou  a  partir  de 

1968 com a reforma universitária, numa perspectiva  de  qualificação  profissional  como 

investimento para melhora a assistência dos serviços de saúde (SHIMIZU, 1999). 

Caetano, Diniz e Soares (2009, p. 639) enfatizam que “as políticas e estruturas dos 

serviços de saúde e de ensino dificultam ou até mesmo impossibilitam a implementação da IDA” 

levando os docentes a se distanciarem da prática e os  assistenciais  mergulham  nas  atividades de 

rotina e pouco investem na educação continuada. Citando Olschowsky e Silva
70

 (2000), os  autores  

destacam  algumas principais dificuldades nesse processo: “a polarização dos envolvidos em 

grupos docentes  e assistenciais, a filosofia e objetivos  de  trabalho divergentes entre as 

instituições envolvidas e a rigidez na definição nos papéis dos docentes e assistenciais” (ibid.). 
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Entende-se que essa conjuntura em que ocorriam as  relações  entre  docentes   e 

assistenciais não é específica da instituição em estudo e, reproduziu-se  em  outras  relações  

docentes assistencial em diferentes hospitais universitários e  escolas  de  enfermagem. 

Provavelmente,  “apanhou-se”  como  empréstimo  da  própria  formação   da   enfermagem 

moderna, quando às “nurses” –  mulheres  de  classes  populares  [...],  cabiam a  responsabilidade 

de prestar o cuidado direto ao paciente  e  as  “ladies-nurses”  –  de  classe  social  mais  elevada 

[...], se destinavam à supervisão e ao ensino, (ALVES, 1993:18). 

Nesse sentido, legitimou-se a hierarquia e disciplina no processo de trabalho da 

enfermagem, trazidas da alta classe social e  da  forte  influencia  das  organizações  religiosa  e  

militar,  materializando-se  nas  relações  de  dominação-subordinação   reproduzidas   na 

enfermagem (ALMEIDA, 1989). Por sua vez, “a  disciplina  tanto  enfatizada  não  teve  outra  

função, internamente à enfermagem, senão a de  legitimar  o  poder  através  da  hierarquia 

hospitalar” (ibid. p.47). 

Transpira também meio no universitário a reprodução das diferenças entre as classes, 

garantindo status e poder aos docentes em qualquer campo  do  conhecimento.  Na enfermagem  

não foi diferente. Por  outro  lado,  ocupar  cargos  no  Hospital  Universitário  também  conferia 

certo poder simbólico em face de sua função relevante junto à comunidade  e  na  universidade. 

Nesse  espaço  social,  os  agentes  tinham  suas  posições   claramente  definida  pelo  capital 

(cultural e social), mas também ganhavam força pela trajetória dos sujeitos nesse  espaço.  De 

acordo com o interesse que estivesse em  jogo,  as  disputas  e  alianças  aconteceriam  variando 

pela capacidade de convencimento de cada classe e do poder de articulação de ambas. 

Por outro lado, as relações de poder também estava presente entre docentes  que  ocupavam cargos 

e seus pares ou entre a  titular  da disciplina  e sua  equipe.  Mas também havia uma responsabilidade 

em cuidar e educar os alunos para a vida. Outro aspecto referia-se a capacidade convencimento 

que poderia mudar a forma do jogo. A maleabilidade e forma educada de se abordar um professor 

favorecia a aceitabilidade de  situações  que  pareciam  difíceis. Nesses termos, as diretoras da 

Escola e  seu  staff  foi  perpetuando  a  forma  rígida  de lidar com questões de diferentes aspectos. 

 

 
 

70 
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Havia sim um poder oculto. Me lembro quando me tiraram de uma disciplina para 

ficar na pediatria no lugar da professora Nilza que tinha se aposentado. Foi difícil de 

inicio, mas eu não tenho recordação ruim. Era uma época de ditadura quando eu 

estudei, trabalhei e fiz mestrado. Eu não tive problema nenhum com isso. Tem 

pessoas que impõem mesmo, mas eu não me senti sendo imposta, porque a 

professora Leonia tinha uma maneira muito educada de falar e ela colocou uma 

necessidade que era preciso resolver. Ela dizia que como eu assumi a psiquiatria 

muito bem, eu me sairia bem na pediatria também e tudo acaba convencendo que 

você tem que ajudar. A forma como foi feita muda tudo. A professora Leônia era 

sábia. Então eu comecei a misturar conceitos da psiquiatria para lidar com as 

crianças e pais em situações difíceis e a coisa e deu certo. O conhecimento 

misturado deu certo. Mas nem sempre era assim. Tinha colegas que não se sentiam 

em condições e não aceitavam essas mudanças. (E13) 

 
A Escola de Enfermagem foi uma lição porque a gente vinha para cá adolescente e a 

Escola de Enfermagem colocou a gente em determinado ritmo que foi muito bom 

para vida. [...] desde o uniforme muito bem passado até todo comportamento . Foi 

uma lição de vida. O regime era bastante rígido,  tinha horário para tudo. [...] era 

tudo controlado embora não tivesse na época câmeras, mas sempre tinha alguém que 

via até a hora de você chegar. (E6) 

 

Portanto, as percepções sobre as ações, em relação ao habitus da época eram 

diferentes, mesmo entre os agentes da própria Escola. Mas, do ponto de vista das enfermeiras 

assistenciais, era necessário  mudar  essas  regras.  Para  elas,  agir  ou  mobilizar-se,  representava 

um meio de modificar o sistema de subordinação e de galgar espaço político-institucional e, 

por parte das enfermeiras docentes,  significava  manter  os  princípios  da  instituição,  da  ordem e 

da  soberania.  Afinal,  a  aliança  entre  capital  cultural  e  as  distinções  recorrentes  na   

universidade garantiu às docentes o  poder  de  definirem  os  limites  e  verdades  em  função  do 

seu habitus, configurado  em  sua formação.  Dessa  forma,  se  mantinha  em  funcionamento  a 

ética da moral. 

 
7.3.3 A Escola de Enfermagem e nova indicação da Subdiretora de Enfermagem do 

Hospital Universitário: o filme se repete 

 
Em 1990, o novo Reitor já havia sido empossado, professor José Raymundo Martins 

Romêo, para o mandato do quadriênio 1990-1994, e o diretor, professor Fabiano Carvalho, 

despediu-se do cargo de diretor do  HUAP  em  reunião  do  Conselho  Técnico  do  Hospital,  já 

que haveria nova indicação do gestor que iria ocupar esse cargo. 

Em 5 de setembro, a professora Donizete, Chefe do departamento Médico  Cirúrgico, 

sugeriu que fosse discutida a questão da  subdiretoria  de  enfermagem  do  HUAP,  sugerindo 

reunião extraordinária o mais rápido possível, e a direção agenda para  o  dia  seguinte,  as  11 

horas para se ter uma posição em relação a subdiretoria. Em 1990, a Escola de Enfermagem já 

contava com três departamentos, e não só o antigo MEM e estava se tratando do termino do 

mandato da professora Maria da Graça, já que um novo docente da medicina assumiria o 
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cargo de diretor do Hospital Universitário. 

Na referida reunião, a professora Maisa  informou  que,  como  é  habitual,  o novo  diretor 

do HUAP deverá consultar os departamentos quanto à ocupação do cargo de subdiretora de 

Enfermagem do Hospital (Ata de 6/09/1990). Na verdade, a direção da  Escola  é  que  seria 

ouvida, mas a partir da construção do  “Protocolo  de  Intenções”  o  posicionamento  foi 

diferenciado e algumas propostas já previam  a  participação  das  assistenciais  e  até  o  processo 

de indicação da subdiretora de Enfermagem do HUAP. 

A professora Rosa Elena Rodrigues Leitão, então  chefe  do  Departamento  de 

Fundamentos de Enfermagem e Administração (MFE) fez um  retrospecto  da  escolha  para  o 

cargo de subdiretora e da dificuldade em se ter docentes  para  assumir  o  cargo,  citando  o 

exemplo da atual subdiretora que ficaria interinamente e assumiu em circunstância quase de 

imposição. Propôs então que se pensasse numa composição onde a gestora  contasse  com um 

grupo administrativo composto por uma vice-diretora, também docente, que seria a substituta 

eventual e com um conselho composto por chefias. Para a professora Rosa   Elena,  essa 

composição seria discutida entre os enfermeiros docentes e assistenciais. (Ata de 6/09/1990) 

Professora Vera Sobral  sugeriu  a  designação de  uma  comissão  docente  assistencial 

para conduzir o processo de escolha da subdiretoria de enfermagem e  para  elaborar metas de 

ações assistenciais  no  HUAP,  defendendo  que  os  integrantes  desta  comissão  deveriam  ter 

carga horária disponível para desenvolver esse  trabalho,  tendo  apoio  da  professora  Milma 

Lannes. (Ata de 6/09/1990) 

Algumas docentes ressaltaram a preocupação em se ter a garantida, junto ao diretor do 

HUAP,  da  subdiretora  ser  escolhida  pelos  departamentos  e  enfermeiros  assistenciais   e 

também houve demonstração quanto à apreensão  de  haver  docentes  dispostas  a  assumir  o 

cargo. Por outro lado, alguns docentes desatacaram a necessidade  de  ser  ter  mais  autonomia 

para decidir situações relacionadas a enfermagem e que o diretor de Centro, escolhido pela 

comunidade poderia dar respaldo ao processo de escolha da subdiretora de  enfermagem  do 

HUAP. (Ata de 6/09/1990). 

Houve posicionamento da  professora Circea, vice-coordenadora do Curso de 

Graduação quanto a necessidade dos docentes  da  Escola Enfermagem  terem  clareza  se 

desejam manter esse cargo ou não ocupado por um docente,   já   que  outras  colegas  

mencionaram  a  dificuldade  de  algum docente assumir. Professora Donizete propôs  a 

realização de uma assembleia, com  a  participação  de  docentes  e  equipe  de  enfermagem  para 

se estudar como realizar o processo  que  selecionaria  um  profissional  para  o  cargo  de 

subdiretora  de  enfermagem.  A  assembleia  foi  agendada  no  HUAP,  para  facilitar   a 

participação dos assistenciais. 
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Não há relato posterior dos encaminhamentos da assembleia e de outros encontros 

para se discutir  tal tema.  Na ata  de 16 de novembro de 1990, a professora Maisa informou que  a 

professora Maria Bernadete era  a  subdiretora  de  Enfermagem,  cujo  nome  resultou  da consulta 

efetuada na Escola de Enfermagem. Passando a palavra a referida professora pediu o compromisso de 

todos, entendendo que as dificuldades poderão ser sanadas se a Escola de Enfermagem estiver junto 

nesse processo. A professora Donizete perguntou quando  seria a posse e a mesma respondeu  que  

aguardava  a  publicação  no  Boletim de Serviço da UFF. (Ata de 16/11/1990) 

Posteriormente, em março de 1991, a professora Milma Lannes, já eleita diretora de 

enfermagem da Escola e aguardando sua posse, agendada para 5 de abril, ressaltou que  

esperava contar com a participação dos professores para aprimorar a assistência no 

HUAP.(Ata de 12/03/1991) 

Tal fato demonstrava sua preocupação com o Hospital tendo em vista que os percalços 

estavam latentes tanto que, a  subdiretora  de  enfermagem  do  HUAP,  professora  Maria 

Bernadete  solicitou  à  direção,  professora  Maisa  Freire  uma   reunião   extraordinária   para 

discutir problemas da subdiretoria de enfermagem. (Ata de 26/03/1991) 

Iniciando a reunião a professora Maisa Freire concedeu à palavra a professora Maria 

Bernadete Santana de Souza que fez uma descrição das dificuldades surgidas desde sua posse, 

ressentindo-se da falta de apoio da Escola de Enfermagem, da direção do Hospital e dos 

funcionários e fez referência às duas professoras Sonia Schott e Solange Lourdes  que estavam 

dando sua contribuição à Subdiretoria. (Ata de 26/03/1991) 

Professora  Bernadete  também  ressaltou  as  dificuldades  relacionadas  a  ter  docentes 

para ocupar os cargos  de  chefe  dos serviços do  Hospital e,  se a Escola não almejava  assumir  

os cargos, deveria entregá-los aos enfermeiros. Ressaltou que, ao  menos,  o  serviço  de 

enfermagem médico cirúrgico deveria ser assumido por um docente da Escola por ser o mais 

polêmico e mobilizado do hospital e que poderia passar o cargo de modo honroso, através de 

eleição. (Ata de 26/03/1991) 

O compromisso de a Escola ter  uma  docente  como  vice  da  professora  Bernadete  não 

foi cumprido, tendo em vista que a professora Alba Alconforado, escolhida pelo  diretor  do 

Hospital, não aceitou o cargo. Além do  mais,  circulava  pelo  Hospital  uma  carta  anônima  que 

fazia referências depreciativas a professora que só se  mantinha  no  cargo  pelo  compromisso 

firmado com a Escola. A professora  Bernadete  destacou  que  existia  um  grupo  de  enfermeiro 

que deseja desestabilizar a Escola de Enfermagem no HUAP. (Ata de 26/03/1991) 

O diretor havia indicado o nome da professora Alba Alconforado, então vice-diretora 

da Escola em final de seu mandato, para a subdiretoria do Hospital que não  aceitou,  embora 

ficasse de pensar a possibilidade de assumir como vice da professora Bernadete. Tal fato foi 

intermediado pela direção da Escola para que o mesmo aceitasse outra  professora,  mas,  no 
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entanto, o apoio necessário a sua gestão não estava sendo oferecido. 

Por outro lado, era de conhecimento da Escola de Enfermagem  a  mobilização  de  um 

grupo de enfermeiras que reivindicavam o apoio da Escola para que houvesse o processo  de 

consulta à equipe de enfermagem,  para  escolha  da  subdiretora  de  enfermagem  do  Hospital,  e 

tal grupo mantinha-se articulado  para  desmobilizar  a  professora  que  foi  indicada  pela  direção  

da Escola. 

Também não era a primeira vez que circulava no ambiente do Hospital um documento 

anônimo no período em que estava ocorrendo as manifestações das enfermeiras assistenciais 

contrárias a professora Enilda, subdiretora  de  enfermagem  a  época.  Em  reunião  do  colegiado 

de 16 de outubro de 1987, a professora Maisa informou que recebeu um documento anônimo, 

entretanto, depois do conhecimento de seu teor,  os professores  e  a  aluna  Isabel, representante 

dos discentes no Colegiado,  julgaram  prudente  não  valorizar  tal  documento,  tendo  sido 

aprovado que o mesmo não deveria ser encaminhado ao departamento MEM. A professora 

Rica Cohen Benchimol acrescentou que, em sua gestão, esse documento desapareceu da 

subdiretoria e que poucas pessoas tiveram acesso ao mesmo. (Ata de 16/10/1987) 

Maisa deu ciência sobre documento anônimo recebido pela direção sendo feita a 

leitura do mesmo pela professora Leônia. O documento se refere às ocorrências do 

enfermeiro Mauro José acontecidas em 1986. (Ata de 16/10/1987) 

 

Diante de todo contexto apresentado pela professora Maria Bernadete, subdiretora de 

enfermagem em exercício, a referida docente enfatizou  que  procurava  um consenso,  mas  caso 

não houvesse, colocaria o cargo a disposição e defendeu a alternativa de eleição para subdiretora e a 

mudança do estatuto. Nesse sentido, as professoras Vera Sobral  e  Solange Lourdes sugeriram que 

a Escola assumisse as chefias de fato ou entregassem os cargos aos enfermeiros. (Ata de 

26/03/1991) 

Professora Milma, que em breve assumiria a direção da Escola de Enfermagem, 

indicou que a  professora  Bernadete  deveria  oficializar  toda  situação por  ela  mencionada, 

através de relatório encaminhado à direção da Escola de Enfermagem. Afirmou ainda que os 

docentes tinham obrigação moral de assumir a subdiretoria, já  que  a  professora  Bernadete 

aceitou o cargo com o compromisso de que  a professora Alba  seria  sua  vice  e, se Escola não  

tem condições de assumir o  cargo  de  subdiretoria  tem  que  comunicar  oficialmente  ao  diretor  

do Hospital, caso seja esta a posição de consenso. (Ata de 26/03/1991) 

A professora Maisa lembrou  que  as  subdiretoras  anteriores  também  levantaram  

questões semelhantes e que todos da  Escola  erraram  por  falta  de  inabilidade  em  lidar  com 

esses problemas. Reconhecia a dificuldade  do  corpo  docente  em  assumir  cargos  no  Hospital 

em face de suas  inúmeras  atribuições  inerentes  ao  ensino  e  pelo  fato  dos  enfermeiros  do 

HUAP verem a  Escola de  Enfermagem  como  um  obstáculo  na  administração  do  Hospital. 

(Ata de 26/03/1991) 
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Sempre tinha alguns conflitos entre um grupo de enfermeiros e a Escola. Parecia que 

em vez de estarem juntos, estavam separados. Mas isso é comum. O exces so de 

trabalho do professor universitário não era entendido. Eu acho que é uma coisa que 

precisa ser revista porque é impossível dar conta de tudo. Só acrescentou demandas 

que são cada vez mais cobradas e não se está dando conta de tudo. Essa exigência da 

produção hoje em dia é uma loucura. Mas naquela época tínhamos já fazíamos 

muito. (E14) 

 

Professora Sonia Schott  lembrou que se tratava de questão delicada, que vinha se 

acumulando há bastante tempo e que agora o conflito estava  próximo  de  estourar  e,  nesse  

sentido, os professores deveriam tomar uma posição e não apenas deixar um docente na 

subdiretoria. Assim,  sugeriu  que  a  Escola  deveria dar  sua contribuição  à   subdiretora 

assumindo os cargos já que a falta de apoio do diretor do Hospital bem como a pressão de 

determinado grupo do HUAP contribuíam para agravar os conflitos. (Ata de 26/03/1991) 

A professora Rosalda Paim, chefe do Departamento de Enfermagem Materno Infantil, 

ressaltou que existiam problemas, mas existiam soluções e propôs que, devido à situação 

emergencial, a Escola teria que  indicar  um  nome  para  substituir  a  professora  Alba,  como  vice 

da professora Bernadete, e indicar outro para a chefia do  serviço  de  enfermagem  médico  

cirúrgico. Defendeu que os departamentos devem assumir o hospital em lugares chaves, tendo 

justificativa para aquisição de novos docentes, exemplificando como exemplo a medicina  que 

assumiu todo o hospital. (Ata de 26/03/1991) 

Nesse sentido, a professora também lembrou que, em outro momento de crise, assumiu o 

serviço de  Enfermagem  Materno-infantil  do  Hospital  e  que,  no  momento,  não  poderia  como 

ter esse compromisso porque estava na chefia  do  Departamento  de  Enfermagem  Materno- 

infantil e Psiquiatria da Escola. (Ata de 26/03/1991) 

Professora Donizete  ressaltou  a  administração  da  professora  Rica  Cohen  na  gerência 

de enfermagem do HUAP e professora Sônia Schott argumentou que naquela época a situação 

política era outra e que a professora tinha apoio  do  diretor  do  HUAP,  o  que  fazia  toda  

diferença. Nesse sentido, a  professora  Donizete  defendeu  que  seria importante  ter  um  

professor no serviço de  enfermagem  médico  cirúrgico  e  no  centro  cirúrgico,  mas  lamentava 

expor novamente a professora Maria Nivalda nessa chefia. (Ata de 26/03/1991) 

Depois de muita polêmica que tange a indicação de docentes para ocupar os cargos de 

chefia de serviço no HUAP, no final  da  reunião,  foram  destacados  os  seguintes  pontos: 

indicação urgente de docente  para  a  chefia  do  serviço  de  enfermagem  médico  cirúrgico; 

reunião semanal com as chefias  do  departamento  todas  as  segundas-feiras  às  14h;  assessoria 

da professora Sonia Schott à professora Bernadete; escolher um docente para permanecer na 

subdiretoria como substituta da professora Maria Bernadete. (Ata de 26/03/1991) 

Ao termino da gestão das professoras Maisa Freire e Alba Alconforado emergiram os 

maiores  conflitos  relacionada  às  insatisfações  dos  enfermeiros   assistenciais,   tendo   em  vista 
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que esse  momento  de  escolha  dos  dirigentes  na  Universidade  despertou  muitas  expectativas 

que doravante não  eram mencionadas.  Por  sua  vez,  a  maioria  das  discussões polêmicas,  sobre 

a relação docente assistencial e  a  integração  ensino-serviço,  emergiu  nas  plenárias 

departamentais, ainda  quando  a  Escola  de  Enfermagem  tinha  um  único  departamento   de 

ensino que congregava todas as áreas de conhecimento. 

De qualquer forma, essa gestão acabou mantendo as mesmas normas já instituídas e na 

gerência da professora Milma Lannes a frente da Escola de  Enfermagem,  em  acordo  com o 

diretor do HUAP, indicou a professora Miriam  Marinho  Chrizostimo  para  assumir  a  

administração  da  enfermagem  do  Hospital,  substituindo  a  professora  Maria   Bernadete   que 

logo veio a se aposentar. 

A ação conjunta entre enfermeiros docentes e  assistenciais  quanto  à gestão  do Hospital 

não chegou a se  efetivar  mesmo  com  exaustivas  reuniões  departamentais  e  da  comissão 

paritária que elaborou o “Protocolo de Intensões”. De certa forma essa relação ainda estava 

fragmentada o que dificultava a integração, a partilha de conhecimentos e de experiências. 

Ao se reportar as questões  do protagonismo social e conhecedor  do  peso  das  

instituições sobre a atuação coletiva, Bourdieu (2011) destaca que  os  elementos  socioculturais 

estão inscritos na sociedade e, nesse sentido atenta-se  aos  conceitos  de  história  reificada  e 

história incorporada. Para  o  autor,  a  história  reificada  se  sustenta  no  convívio  social  através 

das leis e dos sistemas de organização do poder institucionalizado e é  responsável,  em grande  

parte, pela manutenção do status quo. 

No entanto, a história incorporada é a  forma  como  as  estruturas  sociais estão inseridas  

nos agentes e explicita todo  o  potencial  transformador que  possuem,  sendo  absorvida  de  

formas distintas pelos mesmos. Assim, emerge a  pluralidade  na  ação  social,  que  pode  variar  

entre os extremos, indo do consenso aos conflitos sociais que buscam a transformação (ibid.). 

Através das considerações de Bourdieu, se  visualiza  as  dimensões  que  permeiam  o 

campo de ensino, da saúde e o subcampo da enfermagem dependendo da  posição  que  seus 

agentes ocupam nesses campos e os aspectos sociais, culturais e institucionais que neles estão 

imbricados. De certo, o capital cultural e social delimitam as relações  e  quanto  de  poder 

simbólico os agentes possuem, em cada um desses campos e na interlocução entre eles. 

Até então, os assistenciais se identificavam como aqueles que estavam à  beira  do leito, 

como aqueles que ralavam, enquanto  o  professor  vivia  no  mundo  do  saber  teórico  e  detentor 

de poder na Universidade, fato muito discutido em pesquisas nas décadas de 1970 e 1980 

(SOARES, 1999). Mais tarde, a relação entre enfermeiras docentes e assistenciais viriam a se 

efetivar de novas formas, pela  decisão  dos  docentes  da  Escola de  Enfermagem  em 

compartilhar a direção da  enfermagem  do  HUAP com  os  enfermeiros  e  aceitando  a 

constituição da escolha desses dirigentes através da manifestação de voto. Por sua vez,  os 
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docentes foram também se afastando dos cargos de chefe dos serviços de  enfermagem  do 

Hospital. 

Tal aproximação se processou no campo politico, mas essas relações tornam-se 

efetivamente mais positivas a partir da criação do Mestrado Profissional e a conexão que se 

estabeleceu com os enfermeiros assistenciais que buscaram ampliar seu  potencial  cultural  na 

Escola. Os enfermeiros são agentes em constante luta pela valorização de seu trabalho e  tal 

processo perpassa  pelo  acumulo  de  capital  (conhecimento)  que  lhe  confere  um  poder  

simbólico na instituição e também um percentual salarial em função da sua qualificação. 

 
Na verdade, todos estão construindo saber, estão refletindo, analisando, buscando 

boas saídas para qualidade da assistência em saúde. Eu acho que a gente teve o 

prazer mesmo de fazer parte dessa geração que viu esse crescimento. Então, para 

sermos boas rebeldes ou boas enfermeiras, com condições de contestar, a gente tinha  
que buscar conhecimento, novos cursos e encontros com outros profissionais fora da 

enfermagem e isso foi nos enriquecendo. (E7) 

 

A inserção da Escola de Enfermagem na pós-graduação stricto sensu, se deu através da 

criação em  2002  do  Mestrado  Profissional  em  Enfermagem  Assistencial  (MPEA)  e 

possibilitou  que  as  enfermeiras  do  Hospital  Universitário  buscassem  se  capacitar  na  Escola. 

Tal proposição se concretizou com sua aprovação  em 12/03/2003  pelo  Conselho  Universitário 

da UFF e reconhecimento pela CAPES em dezembro de 2003 (EEAAC, 2018). De lá para cá, 

começou-se a visualizar de outra forma o processo de trabalho do docente. 

 
O MPEA foi o primeiro curso de pós -graduação da Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC), e o primeiro programa de pós -graduação 

profissionalizante em Enfermagem criado no Brasil.[..] Desde a sua criação,  o 

MPEA vem contribuindo para o fortalecimento da Enfermagem e este programa 

articulou a criação do Fórum de Mestrados Profissionais [...] (EEAAC, 2018) 

 

Em se pensando na pós-graduação brasileira, o mestrado profissional é relativamente 

recente, sendo efetivado através da Portaria 080, de  16  de  dezembro  de  1998,  que  dispõe 

sobre o reconhecimento dos mestrados  profissionais  e  dá  outras  providências  (CAPES, 1988). 

A luta da Escola de Enfermagem pela conquista do Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial, que se iniciou em 2002, foi árdua junto a CAPES e se deu numa  articulação  da 

direção da Escola junto com as professoras Isabel Cruz e Claudia Mara, com grande apoio da 

professora Alacoque Lorenzini Erdmann, Coordenadora Adjunta da Área da Enfermagem na 

CAPES a época. 

Nesse período, a proposta do mestrado profissional estava se consolidando em meio à 

enfermagem e, no primeiro momento, havia resistência da própria CAPES, já que a Escola de 

Enfermagem não tinha ainda um programa de mestrado acadêmico. Parecia que o fato de ser 

“profissional”  tinha  um  peso  diferenciado  do  “acadêmico”.  Menandro  (2010,  p.  369)  ressalta 

a percepção dessa distinção quando afirmou que, 
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Muitos temeram que, na contramão da elevação e da internacionalização da pós 

graduação brasileira stricto sensu, o Mestrado Profissional exemplificasse a redução 

do nível de exigências que estaria permitindo a implantação de cursos de qualidade 

menor. 

 

Havia  um  estranhamento  ao  mestrado  profissional,  mas  a  riqueza  de  discutir  a  prática 

e gerar um produto para o serviço, só iria contribuir para qualificar a instituição a qual  os 

enfermeiros estavam inseridos. Hoje  já se discute a criação do  doutorado  profissional e 

também a indicação de que os mestrados acadêmicos venham gerar produtos para os serviços e, 

nos moldes do que a Europa vem realizando, se efetive boas práticas em saúde, geradas por 

reflexões na pós-graduação. 

Erdmann e  Fernandes  (2011,  p.  7)  enfatizaram  que  a  enfermagem  caracteriza-se 

“como uma disciplina própria com interface em diversos campos do saber” e para avançar na 

questão de "Como Promover a Inovação  em  Saúde  na  Pós-Graduação  em  Enfermagem?",  

deve, segundo os encaminhamentos registrados na reunião da Área da  Enfermagem  no  IV 

Encontro Nacional de Pós-Graduação na Área de Ciências da Saúde, realizada em  5  de  

novembro de 2010, dentre algumas orientações, 

 
incrementar a política de expansão e articulação dos programas de Pós -Graduação 

da Área de Enfermagem, visando à excelência da formação de mestres e doutores 

para o avanço da ciência, tecnologia e inovação em Enfermagem e Saúde, incluindo - 

se o Mestrado Profissional como estratégia de qualificação dos profissionais de 

serviço com implantação de tecnologias de cuidado baseado em evidência. (ibid.) 

 

Outro aspecto que  vem sendo  ressaltado  é a necessidade  de integração  entre  graduação 

e pós-graduação. Destaca-se o posicionamento de docentes que enaltecem essa articulação 

favorecendo a ambos assim como a relação  de  aprendizado  dos  alunos  junto  a  comunidade 

numa parceria que só contribui para o seu crescimento como futuro enfermeiro e cidadão. 

 
Eu coordenava a especialização e era um curso com uma carga horária bem puxada 

e tinha os estágios na creche Rosalda Paim, no morro da Chácara e no Hospital 

também. Eu mesma vinha  com os alunos, fazer visita domiciliar e identificávamos 

as péssimas condições dos moradores e fazíamos as orientações que coubessem 

dentro de tanta dificuldade. E fiquei participando também da graduação p or que eu 

acho que é muito válido isso. Não acho que professor da pós -graduação tem que 

ficar sem ter um contato com a graduação por que a troca com a graduação é 

grandiosa, muito produtiva. Eu sou fã da graduação e de mostrar a quem está em 

formação a realidade de nossa população. (E14) 

 

Da mesma forma, Fernandes et al (2015, p. 193) abordam que o ensino superior e a 

formação de profissionais e pesquisadores são “essenciais ao processo de desenvolvimento 

econômico e social de  um  país”  e,  “preservando  a  especificidade  de  cada  nível  de  ensino”, 

um bom indicador de qualidade da pós-graduação  e  da  graduação  depende  da  integração  

efetiva desses de ensino. 

Assim, a Escola de Enfermagem, vem buscando essa aproximação e  reforçando  sua 

função social enquanto missão sabendo que o caminho do mestrado profissional é bastante 
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diferenciado do mestrado acadêmico, mas através dele se estaria bem  mais  próximo  da 

capacitação dos profissionais da assistência, tendo em vista que na região sudeste e,  

particularmente, no estado do Rio de Janeiro, os programas de pós-graduação estavam todos 

vinculados à formação dos docentes e/ou de enfermeiros interessados na sua inserção no meio 

universitário. 

 

 

7.4. O caminho para conquista de outras realizações e projeção da  Escola  de Enfermagem 

 
Tendo em vista a realidade da direção da  Escola de  Enfermagem  para  efetivar  a 

aquisição da sede e, posteriormente, a luta para sua organização e, diante de conflitos que 

envolviam  a  parceria  ensino  serviço  e  as  relações  entre  Escola e  Hospital  Universitário, 

haveria ainda  muito  empenho,  compromisso  e  esforço  político  de  articulação  no  próprio  seio  

da Escola e da Universidade, além  das  dificuldades  impostas  pelas  condições  crítica  do  país  

que atingiu praticamente toda a gestão das professoras Maisa Freire e Alba Alconforado. 

Mas o propósito de contribuir para melhorar a qualidade das condições de trabalho dos 

docentes e técnico-administrativos e do processo ensino aprendizagem dos alunos foi uma das 

prioridades da direção e, de certa  forma,  contribuía  com  a  qualidade  de  vida  dos  indivíduos  

que permaneciam grande parte de seu tempo na ambiência da Escola de Enfermagem. 

 
7.4.1 A criação da Semana Científica da Escola de Enfermagem da UFF 

 
 

Na perspectiva de propiciar a interação entre os estudantes e profissionais  da  área  de 

saúde e afins e de favorecer o acesso e troca de saberes, a direção teve a iniciativa de criar  a 

Semana Científica da Escola como um evento que agregaria todos  os  agentes  e  destacaria  o 

marco da criação da Escola de Enfermagem, momento em que também ex-diretores foram 

homenageados pelo reconhecimento de  suas  contribuições  para  o  crescimento  da  enfermagem 

da UFF. 

No primeiro momento o evento  ocorreu de  forma  mais  simples,  mas  a partir e então  já 

era preciso ter uma equipe engajada na  organização.  Essa  iniciativa  foi  tomando  vulto  e 

permanece até os dias atuais. Os preparativos para a realização da Semana Científica evoluiu 

enquanto instrumento que viabiliza a produção  e disseminação do conhecimento  e  buscou  

parceiros para seu financiamento e utilizou-se de meios facilitadores relacionados à inscrição, 

divulgação, convite à profissionais de renome e a formação de comissões com responsabilidades 

definidas no Regimento do evento, no qual tem definido a diretora como a presidente da Comissão 

Executiva. 

 



172 
 

A Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa realiza, desde 1988, a Semana 

Científica, um espaço destinado à avaliação e divulgação dos trabalhos científicos 

desenvolvidos nas diversas áreas do conhecimento em Enfermagem, representando 

uma oportunidade de conhecer a produção científica dos docentes e alunos da Es cola 

(Anais da XV Semana Científica da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso 

Costa, 2008). 

 

Um dos marcos de destaque foi a concretização da Semana  Científica,  em  1994,  na 

gestão posterior, tendo a frente da Escola a  professora  Milma  Lannes  que  selou  as 

comemorações dos 50 anos da instituição, com a  presença  ilustre  de  sua primeira  diretora  

Aurora de Afonso Costa que, na cerimônia da lâmpada, passou esse símbolo a uma caloura  do 

curso de graduação. A cerimonia  da  lâmpada  de  óleo  é consagrada como  um símbolo  mundial 

da Enfermagem Moderna, instituída por Florence Nightingale, que ficou conhecida como a 

"Dama da Lâmpada" (PADILHA, BOREINSTEIN, SANTOS, 2011). 

A partir do ano 2000, a comissão executiva passou a disponibilizar os anais do evento 

em CD Rom e houve também a inclusão de outros eventos relevantes para a  enfermagem, 

realizados em conjunto com a Semana Científica, como  o  I  Encontro  Internacional  de  Home 

Care e a VII Semana de Gerenciamento em Enfermagem, que comemorava seus 10 anos. 

Posteriormente, se celebrou os 60 (em 2004) e  70  anos (em 2014) da Escola  de Enfermagem  

por ocasião desse evento. 

A realização da Semana de Gerenciamento  em  Enfermagem  (SEGERENF)  surgiu  a  

partir das discussões dos professores da área de Administração em Enfermagem do 

departamento de Fundamentos de Enfermagem e Administração (MFE)   da  Escola  de 

Enfermagem, na perspectiva de dar visibilidade às inquietações de enfermeiras docentes  e 

assistenciais da área e alunos da graduação. Dessa  forma, em 1997,  foi realizada  a  I 

SEGERENF,  tendo  como  tema  central:  Administrar  e  Assistir:  é  possível?   (Anais 

SEGERENF, 2008) e, em alguns momentos esse  evento  se  concretizou  com  a  Semana 

Científica da Escola. 

 
7.4.2 A criação da Associação de ex-alunos da Escola de Enfermagem da UFF 

 
 

Também com a visão admirável de agregar os enfermeiros formados por esta 

instituição, a professora Maisa Freire envolveu-se na criação da Associação de ex-alunos da Escola 

de Enfermagem. Em  entrevista  concedida  à  Revista  Enfermagem  Científica  (1989,  p. 2), por 

ocasião das comemorações dos 46 anos da Escola de Enfermagem, a diretora declarou: 

 
A ideia da associação partiu da turma de 1968. Foi feito convite aos professores, 

realizaram um dia de confraternização e propuseram a criação da associação. Foi, 

então, elaborado o estatuto e viabilizado a mobilização dos enfermeiros formados 

pela UFF. A associação, além do objetivo social, tem o propósito de fortalecer as 

entidades de classe: ABEn, COREn, COFEn e  Sindicato. Pretende, também,  fazer 

um trabalho com os estudantes, para que eles participem ativamente das associações. 

A  conclusão da aprovação do estatuto e a eleição para o primeiro  mandato da 
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diretoria  estão  previstas   para  fevereiro  de  1991.   (Prof.ª  Maisa  Freire,  Revista 
Enfermagem Científica, s/n, janeiro, 1989, p. 2) 

 

Como explicitado acima, a professora Maisa, durante o seu mandato, formalizou a 

Associação de ex-alunos da UFF com intuito de ir além de um encontro social, mas enquanto 

instrumento que agregasse profissionais formados pela Escola  e  os  alunos  de  graduação  da  

época aos órgãos responsáveis pela  normatização  e  fiscalização  do  exercício  da  profissão  e 

pelo desenvolvimento político social e científico da profissão. 

Sob a luz da teoria bourdieusiana, o conhecimento (capital cultural) é significativo na 

determinação da posição que os agentes irão ocupar nas estruturas (campo/sistemas) as  quais 

estarão  vinculados. Mas, é também a partir das relações e das trocas simbólicas que se 

organizam  a dinâmica  dos  agentes sociais  e,  nesse  sentido  depende  do   investimento   que 

fazem em si e das ações que eles desenvolvem no campo em que atuam. Nesse caso, a 

aproximação dos profissionais e alunos das instituições de caráter  político,  científico e 

normativo poderia conferir a esses  agentes um  “plus”  que  os  diferencia  através  do 

conhecimento das atividades desenvolvidas por essas organizações. 

 
7.4.3 A criação de novos Departamentos de Ensino na Escola de Enfermagem da UFF 

 
 

Mas a direção da Escola de Enfermagem abarcou outros temas que emergiram no 

departamento MEM e na coordenação do Curso de Graduação da Escola de Enfermagem. As 

expectativas  relacionadas  à  escolha  dos  dirigentes,  mais especificamente em relação à direção 

e chefia de departamento, potencializou  corpo  social  da  Escola  e  seus  anseios  começaram  a 

ser externalizados. Agora, havia, concretamente, espaço para que docentes  e alunos, 

primordialmente, manifestassem seus desejos de democratização das  estruturas  de  poder  da 

Escola e da Universidade. 

A escolha dos dirigentes mobilizou o corpo docente e discente e algumas questões 

foram alteradas por mobilização dos docentes nos departamentos e encaminhadas ao  
Colegiado de Unidade para apreciação e aprovação. Foi um momento conturbado 

por algumas questões, mas muito rico por outras. Foi diferente. (E1) 

 

As grandes demandas nascem no departamento, na época ainda um só e depois são 

encaminhadas para o colegiado. Geralmente é assim e assim deve ser, que as 

demandas devem surgir nos departamentos e encaminhadas ao cole giado. Não que o 

colegiado não possa ter proposições, tem as suas que são específicas, mas as 

demandas acadêmicas geralmente saem do departamento. (E10) 

 

Foi muito bacana participar desse movimento que tem muito pouco tempo e grandes 

avanços[...] Eu acho que a gente teve o prazer mesmo de fazer parte dessa geração 

que viu esse crescimento. Fomos desbravadores numa época em que havia entre nós 

um inconformismo. Então quando as nossas professoras da USP e da UFBA 

pensaram e conversaram na ABEn Nacional e discutiam a questão do poder, quando 

o escritos Foucault chegaram ao Brasil e a gente começou a ver que precisava trazer 

para a saúde essas discussões, especialmente para dentro da enfermagem, foi um 

novo olhar. Nós tivemos mulheres guerreiras, desbravadoras q ue tentavam nos 

mostrar que para avançar a gente tinha que ter conhecimento, refletir, estudar e a 

gente participou desse movimento de inconformismo que a gente já trazia de uma 
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boa rebeldia da nossa juventude. (E7) 

 

A comunidade da Escola de Enfermagem qu eria ter voz, ser mais representada. 

Acho ideal a participação de todos. É claro que a gente enfrenta mais problemas 

porque dava mais trabalho, mas em compensação a gente era mais prestigiada. 

[...]muito melhor do que a indicação. Indicação dá a ideia de p rivilégio e isso nunca 

me agradou. Eu acho que a gente tem que lutar pelo que a gente quer. (E1) 

Dentro desse contexto de desejar  mudanças  e  delas  ser  seu  protagonista,  os  docentes 

da escola pleitearam a criação de novos departamentos. Até 1990, o MEM era o único 

departamento da Escola de Enfermagem, congregando todas as áreas do conhecimento que se 

dividiam em setores.  Os setores  tinham  uma  coordenação  que  se  relacionava  diretamente  com 

a chefia do MEM no sentido de resolver problemas  e  dar  os  encaminhamentos  necessários.  

Eram designados de Setor de Enfermagem Médico Cirúrgica, Enfermagem Materno-Infantil e 

Psiquiatria e Fundamentos de Enfermagem e Administração. 

Professora Maísa diz que dará prioridade ao estudo do espaço físico[...], ficando 

decidido que haveria uma reunião extraordinária para traçar parâmetros de discussão 

a ser encaminhado ao departamento e, provavelmente, discutido nos setores. (Ata de 

29/12/1988) 

 

Antes da divisão departamental, eu me lembro que, quando eu assumi a chefia, a 

gente já tinha os setores, que eram áreas comuns de conhecimento: núcleo médico - 

cirúrgica, núcleo criança e mulher, fundamentos, administração. Eram os setores e já 

tinham chefes de setores. (E7) 

A primeira  chefia  do  MEM  escolhida  por  seus  pares,  servidores  técnico- 

administrativos e alunos se deu em 1987, e  cumpriu  o  mandato  de  dois  anos  (1987-1989). 

Logo de inicio foi elaborado e aprovado pelo departamento um processo de divisão do 

departamento MEM para agregar as disciplinas afins e ter uma  influência  política  mais 

representativa, já que a chefia dos departamentos de ensino tinham assento em conselhos 

importantes da universidade. Nesse sentido, foi proposta a constituição de 5 (cinco) departamentos, 

sendo somente aprovado pelo Conselho  Universitário  a  composição  de  três, tendo em vista o 

número de docentes a época, em torno de 30 (trinta),  o que  em parte  atendia  aos anseios dos 

docentes da Escola de Enfermagem. 

 
Professora Deise informa que a comissão de reestruturação do departamento já foi 

constituída e já está desenvolvendo o estudo. (Ata de 17/09/1987) 

 
Pauta: discutir e homologar o documento sobre a reestruturação departamental 

elaborado por uma comissão instituída pelo departamento. A professora Deise, chefe 

do departamento, faz parte da referida comissão e ap resenta o conteúdo do 

documento, esclarecendo itens solicitados pelos presentes. Professor Carlos Mendes 

solicita que sejam acrescidos adendos que ressaltem com mais clareza a 

produtividade dos projetos de extensão realizados pelos docentes, o que foi acat ado 

pelos presentes. A presidente esclarece o trâmite administrativo que irá ser efetuado 

até a homologação do processo pelo CUV. (Ata de 13/06/1989) 

 
Eu participei desse estudo embora não me lembro qual foi o critério para pedirmos 

cinco departamentos. Eu acho que essa divisão em mais departamentos facilita as 

decisões, os posicionamentos para que a programação fique mais direcionada para 

aquela área. Antes era um departamento só englobando todos os setores e ficava 

mais difícil no dia a dia de se lidar. (E5) 
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A gente ter mais departamentos, a gente teria maior representatividade e os núcleos 

de professores poderiam trabalhar melhor para o seu crescimento e da Escola. Ter 

maior possibilidade de discutir as questões relacionadas ao ensino dentro do seu 

departamento. Eu achei que foi uma grande conquista ter três departamentos. Eu 

acho que a gente pode discutir melhor determinados assuntos num núcleo menor e 

descentraliza o poder, que eu acho que é outra coisa boa.(E14) 

 

As chefias dos departamentos do  campo  da saúde  compunham o  Conselho  de  Centro  

do CCS e Conselho Técnico do Hospital Universitário. As demais Faculdades também tinham 

poucos departamentos e com  isso  pouca   representação   nesses  conselhos.  Somente  a 

Faculdade de  Medicina  possuía 6  (seis) departamentos  e,  nesse  sentido,  era  preciso  

articulação das  demais  faculdades/escolas  para  terem  alguns  de  seus  interesses  aprovados,  

caso contrário só a Faculdade de Medicina definiria o tema em discussão. 

A conquista de mais departamentos foi muito importante porq ue a Escola passou a 

estar mais em outros cenários dentro do hospital e da própria Universidade. Isso é 

uma conquista de espaço politico, de voz, de assento, de discussão e até mesmo 

dentro da Escola foi diferente. Foi um passo importante para sairmos daqu ele 

mundinho. Era um mundo muito pequeno. (E3) 

 
Então, a concretização em três departamentos veio de um processo também. Não 

havia mais como um gestor fazer uma reunião com 35 pessoas com pensamentos e 

demandas específicas, diferentes, por mais que a gente tentasse organizar a 

discussão. Era muito complexo. A gente tinha muitas demandas que direcionavam 

para a especificidade daqueles conteúdos. Foi um processo, foi uma boa decisão 

porque ganhamos representação política e o corpo docente foi crescendo e tamb ém 

na pós-graduação nas suas devidas áreas e os professores foram se qualificando. (E7) 

 
Eu acho que foram duas coisas importantes e uma delas foi a ampliação dos 

departamentos. A gente saiu de um para três departamentos e isso, no conjunto da 

universidade, tem um peso grande nas decisões, nas representações dos 

departamentos na universidade. Com isso a gente ganhou mais representatividade e 

força. (E10) 

 
Eu vi a divisão como um ganho, mas a divisão não deve ser uma coisa assim: -Ah! 

Eu acho que o meu departamento deve fazer mais coisa que o seu. A competição 

nesse nível sempre é maléfica, mas eu acho que houve um ganho. E antes nós 

tínhamos aquela reunião imensa e depois ficou  muito melhor para discutir aquilo 

que era da nossa área. Agora, a unidade precisa continuar sendo unidade e eu senti 

que perdeu um pouco. Quando a gente veio para cá, eu acho que a gente perdeu um 

pouco esse encontro meu com você. Eu achei que aqui a gente teve uma quebra no 

relacionamento pela divisão dos departamentos, por a gente te r vindo para cá e 

porque gerou um pouco de competitividade entre os departamentos. (E13) 

 

Após aprovação do processo na plenária do MEM, a chefia encaminhou à direção e foi 

apreciado pelo Colegiado de Unidade, e encaminhado ao Conselho de Centro e instâncias 

superiores até a aprovação final do CUV,  constituindo-se  três  departamentos  de  ensino  na  

Escola de Enfermagem. A  partir  de  então,  a direção  da Escola  de Enfermagem,  por ter acesso 

ao percurso do processo  nas  câmaras  que  analisavam e  emitiam  parecer aos  processos  antes 

de seu encaminhamento ao CUV,  acompanhou  seu  andamento  e  mantinha  o  Colegiado  e  

chefia do MEM a par do que seria necessário para tal proposta se concretizar. 

A presidente fala do processo de reestruturação departamental que está na 

dependência de justificativas mais profundas acerca dos benefícios que a divisão do 

departamento trará para o ensino. Foi solicitado pela comissão responsável pelo 

estudo, através da chefia departamental, o cumprimento dessa exigência. (Ata de 

19/09/1989) 



176 
 

 

A presidente informa a aprovação do processo de reestruturação departamental pela 

Câmara de Ensino e Pesquisa, dependendo, apenas, do parecer das demais câmaras 

universitárias e homologação pelo CUV. (Ata de 19/10/1989) 

 

Acredito que a divisão que ficou facilitou agrupar os profissionais de acordo com as 

áreas, embora nunca se consiga contentar a todos. Os chefes dos três departamentos 

representavam sua área e as soluções ficam mais adequadas. Ficou mais fácil de 

você representar, numa reunião maior, o seu depart amento do que uma pessoa só 

representando todas as áreas. (E5) 

 
A divisão dos departamentos foi outra coisa que eu acho positiva porque quando 

você tem um único departamento, você tem um número muito grande de alunos, um 

número muito grande de problemas. Essa divisão veio até aumentar mais as 

expectativas em relação ao ensino de Enfermagem. Eu acho que foi também 

oportuno e que inclusive com isso a Escola deu um passo, acho que até cresceu 

porque com isso vem também a questão da produção de trabalhos. (E6) 

 
Acho que foi outra necessidade nossa porque aglomerar todas as disciplinas, muito 

diferentes, num só departamento era um complicador. Eu acho que foi muito 

providencial, porque juntou as disciplinas por afinidades. Foi um passo muito grande 

para o crescimento da instituição. Eu acho que alavancou mais, que a Escola ficou 

mais visível e tivemos maior posição política. Na medida em que tínhamos três 

reuniões, saíam as deliberações aprovadas, num grupo menor, e mais amadurecidas. 

Politicamente falando, dentro da politica universitária, deu peso, nos empoderarmos. 

Tanto é que a Escola só veio crescendo nesses 70 anos. Você vê que para a história, é 

nada. Parece que foram muitas coisas. É uma vida, mas ainda é uma Escola jovem 

para tanto que já aconteceu. É outra Escola, é outra instituição. Cresceu muito 

principalmente nesses 10 últimos anos. (E 11) 

Na reunião de maio de 1990, a diretora parabenizou a todos pelos novos 

departamentos
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 recém-criados e as docentes escolhidas para os respectivos cargos de chefes e 

subchefes, oferecendo seu apoio e ressaltando  que  iria  elaborar  uma  DTS  com  louvor  as 

chefias do MEM. A presidente enfatizou também a necessidade de representantes de cada 

departamento  para compor  o Comitê  de Pesquisa  e a professora  Rica  Cohen também felicitou  

as chefias registrando a grande conquista que a Escola. (Ata de 8/05/1990) 

A ansiedade por essa  conquista  atingia  a  todos  e  logo  o  representante  estudantil 

Rogério abordou sobre a possibilidade de criação de mais cursos de  especialização,  já 

vislumbrando novas ações com a criação dos novos departamentos. Outras preocupações se 

referiam a politica  de  composição  do  Colegiado  de  Unidade  já se pensando num 

representação equânime, o que politicamente teria um peso importante. Com a restruturação 

departamental, a professora Donizete abordou sobre a necessidade de se discutir sobre o 

Regimento da  Escola,  Regimento  do  Colegiado  de  Unidade e  do  Conselho Departamental 

(Ata de 5/07/1990), pois de certo teria que fazer as alterações necessárias às  mudanças  que 

vinham ocorrendo. 

Professora Rosa Elena pergunta se a representação numérica dos departamentos no 

Colegiado será alterada em função do desmembramento do departamento [...] A 

professora Donizete solicita uma reunião extraordinária, antes do dia 06 de junho, 

para decidir a representação no colegiado que deverá ter nova eleição em breve e 

fala da preocupação em resolver o problema da representação discente nos 

departamentos e que vem a ser, também, uma preocupação da professora Rosa 

Elena. (Ata de 5/07/1990) 
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Posteriormente, houve manifestação da professora  Rosa  Elena  quanto  à  necessidade  de 

se constituir um grupo de estudo e ressaltou que alguns professores de seu departamento 

propuseram a criação de um Centro de Estudos da Escola de Enfermagem e solicitou  que  o 

assunto fosse ponto de pauta da próxima reunião já que teria tempo para se pensar  e  fazer 

sugestões sobre esse tema. (Ata de 16/11/1990) 

Tal proposição veio a facilitar as discussões nas respectivas áreas de  conhecimento,  oferecer maior 

representação nos conselhos  da  Universidade  e  uma  maior  inserção  política, dando visibilidade 

aos interesses e intervenções  dos  docentes  da  Escola  de  Enfermagem.  Por sua vez, os agentes 

passam a perceber seu potencial e capacidade de investir em diferentes proposições, fosse voltada 

a sua própria capacitação, para criação/ampliação de projetos de extensão e, posteriormente, 

ampliando suas ações com a criação cursos de pós-graduação lato sensu em diferentes áreas do 

saber. 

Logo na gestão seguinte,  houve  investidas  da  direção  da  Escola  junto  às  chefias  dos  

três departamentos para se estudar a possibilidade de se constituir uma rede de parcerias, 

envolvendo  Escola de  Enfermagem  Anna  Nery,  Escola de  Enfermagem  Alfredo  Pinto   e 

Escola de Enfermagem da UERJ, visando a inserção da  Escola na  pós-graduação stricto  sensu 

junto a UNIRIO e UERJ que também ainda não tinham curso de mestrado. 

Eu trabalhei com uma pessoa que dizia assim: - vocês tem que atravessar a baía. Era 

no sentido de ter contato com outras pessoas, outros eventos, out ros espaços porque 

a gente ficava muito ali, naquele espaço do terceiro andar do HUAP e muitas vezes a 

preocupação era como se andava e se vestia. Era preciso mudar isso. Era preciso 

investir em nós mesmos e no crescimento da Escola (E3) 

 

Hoje talvez a gente tenha uma geração que não tem noção do que foi isso, do 

tamanho de nossas lutas e que já encontrou os espaços prontos, os espaços de 

eleição democrática, os espaços de pós -graduação prontos para recebê-los. Então, 

nós construímos esse espaço e somos realmente uma geração da formação na década 

de 1980 e 1990. Temos no mínimo  20 anos de luta para configuração desse espaço 

de grande reconhecimento da pós -graduação como necessária para a assistência e 

para a pesquisa. Acho que fomos muito felizes em particip ar. Eu me  sinto muito 

feliz de ter participado desse movimento. (E7) 

 

 

Tal fato exemplifica que  os  docentes  da  Escola de  Enfermagem,  agora  envoltos  a 

novas perspectivas,  vislumbraram  novos horizontes  e,  na  visão  de  Bourdieu,  os  agentes  

podem transformar sua posição no campo através de lutas e  de  articulações  com  os  que  

desejam alçar novos rumos. A sensação de empoderamento da classe foi uma das condições 

determinantes que a  fortaleceu  para  entrar  na  trama  do  poder  institucional  e  galgar  um  lugar 

de destaque na Universidade e maior projeção para a enfermagem. 

 

71 
Em 1990 a Escola de Enfermagem promoveu eleição para os 3 (três) departamentos recém criados: 

Departamento Materno Infantil e Psiquiatria - MEP, Departamento de Fundamentos de Enfermagem e 

Administração - MFE e Departamento Médico Cirúrgica – MEM para o biênio 1990-1991. 
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7.4.4.3 A liberação do  uniforme  dos  docentes  e  alunos  da Escola  de Enfermagem e da equipe 

de enfermagem do Hospital Universitário 

 
Outro aspecto  que  os  docentes  pleitearam  referia-se  ao  uniforme.  Ele  tinha  sua  beleza 

e até certa imponência, mas não era confortável nem flexível para estar com os alunos  na 

assistência, visto que a regra era seguir a risca o modelo da Escola de Enfermagem, tanto para 

docentes quanto alunos. Por sua vez, desejava-se usar roupas  brancas,  mas com a 

possibilidade de ter um vestiário apropriado, mas que oferecesse certa liberdade de escolha. 

 
Eu me lembro que antes de irmos para o campo de prática, as professoras de 

Fundamentos vistoriavam nossos uniformes para verificar se esta va dentro dos 

critérios que eles tinham entregue. Era um regime militar... (risos). (E4) 

 
Eu acho que manter aquele uniforme padrão era trazer a tona uma memória, porque 

aquele vestido não era nada prático. Imagina a gente psiquiatria. Mesmo quando ia 

para praia com meus pacientes e tinha que usar aquele uniforme. Na época, ainda 

tinha muitos professores antigos, que eu prezo tremendamente, mas mantinham essa 

memória. (E13) 

 

Assim,  em  plenária  departamental  (MEM)  logo  se  discutiu  a  liberação do  uniforme 

dos docentes e na reunião do Colegiado de Unidade a chefia do MEM relatou sobre a 

constituição de uma  comissão  que  estaria  elaborando  os  critérios  do  uniforme  docente  para  

que fosse posteriormente encaminhado para  apreciação  dos  membros  do  Colegiado  da 

Unidade. 

Posteriormente, na terceira reunião do Colegiado de  Unidade,  tal  comissão  defendeu  o 

uso do uniforme livre para os docentes e, após discussões, foi aprovado por unanimidade.  Na 

mesma reunião, a aluna Isabel,  representante  dos  discentes,  declarou  que  os  alunos  também 

iriam reivindicar  uniforme  livre,  o  que  foi  bastante  debatido  em  função  da  preocupação  com 

os critérios que seriam adotados. (Ata de 17/09/1987) 

 
Outra coisa nessa fase foi a modernização do uniforme que também foi um 

momento em que houve várias discussões, alguns achavam que era pertinente e 

outros achavam que não, mas eu acho que foi muito bom. Como foi o momento 

anterior que houve pouca aceitação da retirada da touca. As pessoas realmente não 

aceitavam bem e depois, com o tempo, foi se adap tando e chegaram à conclusão de 

que era aquele momento mesmo, que tinha que retirar a touca. Eu achei que foi 

positivo, mas como toda mudança gera crítica, mas eu acho que foi valido e se a 

gente não fizesse naquele momento, provavelmente estaríamos caminh ando para o 

ano 2000 da mesma  maneira quando da gestão das professoras Nilza Freitas, Emilia  

e da professora Vandede. Então eu acho que esse avanço foi oportuno (E6) 

 
 

A professora Alba Alconforado, vice-diretora, informou a provação da liberação do 

uniforme dos discentes, com critérios elaborados pela comissão de estudantes (Ata de 13/  

01/1988), mas não  há  definição  dessas  novas  normas.  De  qualquer  forma,  havia 

posicionamento de que deveria haver uma distinção entre o uniforme docente e dos alunos. 
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A única coisa que eu não gostava na época era o modelo do uniforme, mas eu acho 

que os professores deviam ter um uniforme, mesmo que fosse um jaleco, mas que 

identificasse quem era o professor, para não ficar do mesmo jeito que os alunos, para 

haver um destaque. Aquele é o professor que está junto com os alunos, não que seja  

um uniforme tradicional, mas uma roupa que seja diferente conforme os professores 

de outras áreas, porque dá uma referência. (E5) 

A mudança da forma de se vestir foi além de uma simples alteração do uniforme. 

Representava também a contestação  das  normas  rígida  instituída  na  Escola  de  Enfermagem. 

Teve uma representação de ousadia política, da liberdade de romper com o tradicional e de 

democratização das ações dos docentes enquanto profissiona is e cidadãos. 

 
O país vivia um momento de transição para a democracia e a gente também, tudo que 

era padrão, o desejo era desfazer para fazer o novo. Existia uma sede de mudança 

muito grande. Então o uniforme é algo que padroniza, então vamos acabar com esse 

uniforme e vamos usar o branco sim, mas o branco da escolha do profissional. Acho 

que era mais o desejo de sair daquela padronização, de dar asas a uma abertura 

maior, a uma flexibilização, passando pela questão do uniforme. Até porque na 

enfermagem era tudo na caixinha, os procedimentos técnicos tudo na caixinha, era 

tudo muito caixinha e, o momento político do país era diferente e, nós, enquanto 

cidadãos brasileiros, levávamos esse momento para todos os lugares. Para nossa 

casa, para o nosso trabalho. A gente desejou ter abertura, ter flexibilidade em tudo. 

Foi uma época gostosa e um momento necessário. Tínhamos que passar por ele. Era 

o momento de transição, saindo da ditadura, caminhando para uma abertura política, 

porque abertura não é um decreto q ue faz, é um conceito, é um modo de viver. 

Caminhávamos numa fase de transição em que se queria era soltar as amarras e o 

uniforme era uma delas. (E10) 

Mas essa conquista não seria fácil até porque, a imagem da enfermeira  brasileira  foi 

marcada pelo modelo da enfermagem religiosa fortalecida, no século XIX, por  algumas 

características incluindo o vestuário que abarcou por longo tempo o uso de acessórios como o 

avental, véu e a touca como símbolos  de  identificação  e  também  como  um  elemento  de  

distinção social e hierárquica (PERES, PADILHA, 2014). Na Escola de Enfermagem da UFF 

o uniforme tinha uma representação forte de distinção e de poder. 

 
Foi outra briga. Muita briga também. Aquele uniforme era como se fosse um 

símbolo. Caracterizava bastante os alunos e professores. Na minha época de 

estudante, nosso uniforme era cinza e o dos professores era branco. Era um símbolo. 

O que caracterizava os professores e os alunos era o uniforme também. Era uma 

marca. Inclusive tinha a plaquinha de professor e tinha a dos alunos e tinha o broche 

também que os enfermeiros não tinham. Então, a presença da Escola era marcada 

também pelo uniforme. Tirar esse uniforme iria misturar todos. Era um resquício de 

poder. Parece-me que era como a farda do militar. Aquilo era uma farda. Tinha a 

roupa, a placa, o broche e tudo isso representava as diferenças. (E11) 

 

A própria universidade fortalecia muito essa divisão até pelo próprio crachá. O 

crachá verde não importava se fosse da enfermagem ou da medicina, parece que 

existia um respeito diferente. É uma grande bobagem, mas como eu disse vai se 

reproduzindo em fatos menores. A discussão da vestimenta da enfermagem 

acompanha os processos históricos da enfermagem e está ligada a questão da cultura. 

A vestimenta é cultura, o fazer é cultura, os modos de fazer é cultura. E nós tínhamos 

outros distintivos da enfermagem: um uniforme diferenciado, um calçado 

diferenciado, um cabelo arrumado de forma diferenciada, um crachá que me 

distinguia dos demais. Isso são formas de você se manter numa pos ição, que nos 

diferenciasse de outros profissionais. Então avançamos, mas historicamente a gente 
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continua a discutir vestimenta, vamos sair do branco, vamos colocar uma outra cor,  

vamos usar calça, ou vamos tirar calça, e por tudo isso está passando a ques tão da 

distinção com o outro profissional. Assim como a gente teve na história da 

enfermagem, o uso da touca de enfermeira, o distintivo de emblemas na manga do 

uniforme. A história conta a questão da vestimenta e dos símbolos da enfermagem 

para nos distinguir de outros profissionais e é muito interessante, mas a gente foi 

evoluindo nas discussões e chegamos num lugar de tentar uniformizar e o 

reconhecimento do saber do professor e do respeito ficou num outro espaço, ficou 

num lugar de encontro de saberes e não mais a distinção dada pelo uniforme. 

Acredito que só ganhamos nesse avanço. (E7) 

 

Anos depois, ocorreu outra alteração no vestuário  dos  alunos  já  que,  na  reunião  de 

março de 1991, a diretora da EE distribuiu os critérios do vestuário  dos alunos  e solicitou que  

fosse rediscutido nos três departamentos, que já estavam constituídos desde 1990. (Ata de 

12/03/1991) 

Quanto à questão do uniforme você veja. Não tinha essa diferença nas outras 

profissões, na nutrição e na medicina não tinha isso. Na enfermagem tem isso porque 

vem da própria historia da enfermagem, entendeu? Eu, quando fiz o técnico, usava 

touca. Eu usei a touca no Antônio Pedro quando comecei a trabalhar e vim com o 

uniforme da Anna Nery porque não tinha uniforme de técnico. Ainda tinha essas 

diferenças, uniformes diferentes dentro da equipe de enfermagem do Hospital.  A 

coisa do uniforme tem muito a ver com a enfermagem em si, do rigor, de não poder 

chorar, não poder isso ou aquilo. Tem que ser forte! A nutrição também é mais 

moderna, mais recente que a enfermagem e já entrou em outro contexto. Nossa 

historia é muito complicada e de muita luta, muita coisa. Se você bota uma roupa e 

fica todo mundo igual, e o respeito? Como é que vão te respeitar? Se respeitava pelo 

seu comportamento, pela sua atitude, mas até você mostrar para que veio...são 

coisas, são pensamentos meus, pela minha experiência. Coisas que estão vindo 

agora. Estava dormitando essas questões. (E11) 

 
A gente chegava e já se sabia que eram professoras de enfermagem. E não era legal 

isso. Não era só na pediatria onde eu trabalhava. Nós éramos diferentes. Nós éramos 

diferente de todo mundo. Parecíamos duas peças decorativas e isso causava 

desconforto para gente. Tinha uma salinha da pediatria que era dos profissionais. 

Todo mundo se vestia normal: blusa branca e calça branca e a gente com aquele 

vestidão. Eu acho assim: ter um padrão como a gente tinha lá no Hospital São Paulo 

onde a gente usava calça branca e um blazer azul marinho. Os médicos, enfermeiros, 

todo mundo. Eu acho que estar igual tem um significado, principalmente para a 

enfermagem que até hoje vem na luta para ser reconhecida como deve ser. A 

profissão mais importante que existe. Cuidar do outro e ensinar a cuidar tem um 

significado diferenciado. (E13) 

 
A história da touca veio bem antes e era um símbolo. Assim como tinha a cerimônia 

da lâmpada, tinha da touca também. Quando o aluno começava a usar a touca tinha 

aquele cerimonial. Usava a touca quando ia para prática ou para o laboratório de 

técnica. O uniforme era azul com avental branco, meia, rede pretinha e sapato 

branco. Eram bonitas essas cerimonias, tinham um significado, mas a gente era 

diferente de todo mundo. (E6) 

 

Havia também a preocupação com as atitudes que  a  liberação do  uniforme  poderia  

trazer, já quem nem todos poderiam ter o discernimento de como vestir-se adequadamente no 

ambiente hospitalar. Como a liberação partiu de discussões na  Escola  de  Enfermagem,  os 

docentes poderiam ser questionados por alguns excessos advindos  dessa  liberdade  concedida. 

Tais exageros poderiam vir por parte dos enfermeiros docentes ou assistenciais assim como dos 

alunos e incidir no respeito que a enfermagem vinha lutando por conquistar ao longo de sua 

história. 
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Era um vestido, depois passou para calça, mas com jaleco transpassado. A s pessoas 

mais tradicionais ficavam preocupadas com a liberdade que isso iria trazer e 

realmente a gente chega a conclusão que houve um pouco de excesso. Eu me 

considero super liberal, mas vi alguns excessos. Roupa de trabalho é de trabalho, na 

minha concepção e eu acho e tem gente que não tem esse discernimento. Eu acho 

que era isso que cerceava o controle da roupa pela Escola. Mas quando a gente pode 

usar calça cumprida foi um espetáculo. Ai meu deus! Usar calça cumprida como 

estudante ainda. Nossa! (E 11) 

 

Por ocasião da nova discussão  sobre  uniforme  para  os  alunos,  a  professora  Sonia 

Schott solicitou que fosse visto os critérios do vestuário dos professores, lembrando que,  por 

ocasião da elaboração do “Protocolo de Intenções”,  ficou  decidido  que  os  critérios  seriam  

únicos para os três  seguimentos  (Ata  de  12/03/1991),  referindo-se  a  enfermeiros  assistenciais 

do HU, enfermeiros docentes  e  alunos  da  Escola de  Enfermagem.  A  distinção  abarcava 

também os enfermeiros assistenciais e, nesse sentido,  reporta-se  a  Bourdieu  que  fala  da 

sociedade hierarquizada e das distâncias sociais que nela ocorrem de forma deformada,  mas  

também dissimulada para que pareçam como naturais. 

 
Tinha as diferenças. Até dentro da própria Escola tinha as diferenças. O broche do 

professor era assim e do aluno era outro. Você veja bem. Naquele hospital eu fui 

tudo, eu fui técnica, eu fui enfermeira, fui professora e fui paciente, então eu estava 

sempre misturada. Mas a Escola sempre foi vista como aquela coisa meio assim. Se 

vai igualar tudo, como que mostraria a diferença, não é? Então sempre teve as 

diferenças, até na cor do crachá que usamos depois. Eu acho que o pessoal 

assistencial, formado pela Escola, sentia esse ranço, essa dificuldade com a Escola. 

Mais a frente liberou tudo. Pronto, ficou todo mundo igual. Tudo tem um tempo para 

acontecer e depende das resistências que existem. (E11) 

 

As  diferenças, por  longo  tempo,  iam  além  do  uniforme  e  se  utilizava  outras 

ferramentas que exacerbavam as contestações entre os  profissionais,  mas  através  da  

cientificidade  a  enfermagem  foi  lutando  e se firmado  no  campo  do ensino  e da saúde  a partir 

do acúmulo de capital. Alguns enfermeiros,  mais particularmente docentes, foram buscando 

ampliar seu potencial de reflexão  e  análise  para  discutir,  com  propriedade,  temas  que 

circundam as políticas e o poder  institucional,  os  quais  eram amplamente  debatidos  nos  cursos 

da área social. 

Chegamos ao ponto de ter profissionais que usam uma cor de tinta para escrever no 

prontuário do paciente. Outro profissional usava outra cor de tinta para colocar suas 

informações no prontuário do paciente, o que é uma bobagem. Era uma divisão 

apenas para reproduzir um poder, para manutenção de poder e ainda bem que fomos 

avançando. Nós, da enfermagem, fomos buscando conhecimen to, buscando nos 

qualificar, buscando outros modelos alternativos a isso que estava posto e a gente 

avançou muito nessa grande bobagem de diferença de uniforme de um profissional 

para outro, de cor de tinta para escrever em lugar determinado. Estamos num mesmo 

espaço compartilhando saber e é muito bacana participar desse movimento. Fomos 

buscar cursos de pós -graduação na educação que polemizava, que trazia análises 

críticas e bem reflexivas. Foi atraindo um rol de enfermeiros que desejaram buscar 

conhecimentos fora da área da saúde e isso ajudou a se fazer discussão de outros 

aspectos: dos pleitos democráticos, da construção do conhecimento mais uniforme 

para todos os enfermeiros, da necessidade de ocupação de espaços políticos  de 

gestão e isso foi num movimento crescente. [...] Com o tempo evoluímos e 

avançamos no pensamento de que não é a vestimenta, o crachá, a cor da tinta que eu 

vou escrever que vai me fazer uma diferença ou distinção. O que distingue é o 
conhecimento. O encontro do conhecimento de um com o conhecimento de outro que 
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vai fazer o cuidado acontecer. (E7) 
 

A Escola de Enfermagem perpetuou por muito tempo a cultura da distinção e estava 

relacionada à sua própria história  e  ao  lugar  que  se  ocupava  na  Universidade.  A classe  a  que 

se pertencia era um determinante categórico para se conhecer a potencialidade dos agentes no 

espaço social da  UFF  e  do HUAP  e, tal fato,  nem sempre  foi firmado  a partir  da competência 

e compromisso com a profissão, com a instituição e com os pacientes e/ou alunos. Assim, os 

símbolos representavam uma cascata hierárquica de saber e de poder e o esse habitus se 

reproduziu inclusive no atendimento aos pacientes atendidos pelo enfermeiro  docente  com  os 

alunos ou pelos assistenciais e sua equipe, deixando seus resquícios até os dias atuais. 

 
7.4.5 O Investimento na Reforma do Currículo de Graduação da Enfermagem da UFF 

 
 

Em meados de 1988, chefia do MEM abordava  sobre  a recepção dos alunos  calouros 

que estava sendo realizada em articulação  com  o  representante  do  Diretório  Acadêmico  e,  

nessa ocasião foi ressaltado a questão dos alunos que buscavam a enfermagem como segunda 

opção. Em meio a essa reflexão,  a  chefe  do  departamento  propôs  a  realização  de  um  

seminário sobre o perfil do enfermeiro e a coordenadora do Curso de Graduação ressaltou sua 

intenção em realizar o estudo do currículo  a  partir  das  discussões  sobre  o perfil do enfermeiro 

que se desejava formar (Ata de 15/04/1988). 

Tal tema retornou a reunião do Colegiado de 8 de junho do mesmo ano, quando a 

coordenação falou da proposta de iniciar em breve esse debate  (Ata  de  8/04/1988).  No  

entanto, como era um assunto  mais  específico  do  colegiado  do  curso  de graduação,  a questão 

do currículo retornou poucas vezes ao Colegiado de Unidade, mas em abril de 1989, a 

professora Ângela Martha solicitou  agilidade  quanto  ao  processo  de  redistribuição  de 

professores nos departamentos para dar continuidade a discussão do currículo. (Ata de 

19/04/1989) 

Nesse encontro, a direção da EE expressou sua preocupação com as vagas ociosas da 

enfermagem e a representante dos alunos acentuou que havia desistência no próprio vestibular 

por conta da taxa de inscrição e coincidência de dias e horários das  provas  com  outras  

instituições (Ata de 19/04/1989) já que a universidade já havia  realizado  o vestibular  isolado  a 

partir de 1988, fora a CESGRANRIO em 1988. 

 
A prof. Dulcineia fez um breve histórico desde 1985 quando iniciou as discussões 

sobre o vestibular isolado (Ata de 17 /07 /1987) 

 

Nesse período a professora Sidenia fez considerações  sobre  a  gravidade da ociosidade 

das vagas, tendo  e vista  que  essas  questões  eram reflexos  de aspectos  sociais  e necessitavam 

de  tratamento  especial.  Assim,  sugeriu  que  as  discussões  deveriam  ocorrer  no  departamento 
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de forma a ampliar o debate e subsidiar os encaminhamentos no colegiado  de  curso.  A  

proposição foi aceita por consenso (Ata de 19/04/1989) e a professora Maisa explicitou que, 

 
dentro do nosso estado a questão da evasão passa por uma insatisfação profissional. 

O poder aquisitivo dos profissionais é muito baixo, a oferta de trabalho é escassa e as 

condições das instituições de assistência são desestimulantes. Um dos fatores que 

contribuiu para a redução de alunos da UFF, entre estes, o curso de enfermagem, foi 

o vestibular isolado a partir de 1988, onde o índice d e reprovação foi elevado, dando 

um quadro de redução acentuado de alunos de enfermagem. (Professora Maisa, 

Revista Enfermagem Científica, s/n, 1989, p. 2) 

 

Por sua vez, a Escola de Enfermagem já havia sediado o Seminário Nacional sobre 

Currículo Mínimo do Enfermeiro, fato histórico  de  relevância  para  a  Escola  e  para  a 

enfermagem brasileira. O brilhantismo do evento se deu  em  função  da  dedicação  dos 

professores da EE que foram parabenizados pela ABEn nacional (Ata de 19/04/1989). 

Posteriormente, por ocasião do Congresso Brasileiro de Enfermagem, foi ratificado o 

agradecimento ao corpo docente da Escola. 

 
Professor Carlos informa que participou do Comitê de Graduação no 41º  CBEn,  

onde foi apresentado o relatório do “Seminário Nacional sobre Currículo Mínimo 

para formação do enfermeiro”, sediado pela EEUFF, em abril passado. Informa que 

o plenário contou o número significativo de participantes representando todos os 

estados e aprovou o relatório. Informa que a presidente do comitê fez publicamente 

um agradecimento ao corpo docente, discente e técnico administrativo da EEUFF 

pelo sucesso na realização do evento fazendo -o porta-voz deste comunicado junto a 

Universidade. (Ata de 19/09/1989) 

 

Alguns depoimentos reafirmam o empenho, mas também a satisfação dos professores 

pelo êxito do evento, já que teriam que pensar  em toda organização  para  efetivação  do 

Seminário, com dificuldades significativas na estrutura física e de recursos na Universidade. 

 
Ah! No Seminário Nacional de Currículo, trabalhei muito. Nossa! Foi u m evento 

nacional, mas já havia discussões a esse respeito. (E5) 

 
Passei a noite trabalhando (risos). Era um movi mento que estava muito forte. Essa 

questão de ter um novo currículo mínimo porque o currículo que a gente tinha não 

atendia mais. Eu acho que foram tomadas posições muito importantes e foi uma 

grande colaboração da Escola a esse seminário nacional. (E14) 

A reforma curricular ainda demoraria, mas  a  redução  do  período  das  habilitações  de  

três para dois períodos se concretizou e no  segundo  semestre  de 1990, já estaria em curso (Ata  

de 5/07/1990). Posteriormente, o debate se voltou para a integração dos conteúdos  das 

habilitações em Enfermagem Médico-Cirúrgica e em Saúde Pública, na graduação. (Ata de 

16/11/1990). 

Depois desse seminário a gente deu prosseguimento aos estudos de modificação do 

currículo. Houve alterações na habilitação. O currículo deve sofrer avaliações com 

certa frequência porque as coisas estão mudando de forma tão rápida e a gente tem 

que se enquadrar nas mudanças. Uma coisa é o que se pensava há 30 anos, hoje em 

dia, com a globalização, a gente te que se adaptar às mudanças rapidamente. (E5) 
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De qualquer forma, docentes da Escola que estavam alinhados a necessidade de se 

discutir em nível nacional a formação do enfermeiro de manifestaram oferecendo a Escola de 

Enfermagem da UFF para sediar tal evento.  Apesar do susto  pelo  porte  do evento  e condições 

de estrutura física para abarcar esse acontecimento, houve êxito pelo teor das discussões e 

encaminhamentos. Destacou-se também a projeção da Escola 

 
Eu sei que um dia a professora Rosalda chegou e disse que ela tinha oferecido a 

Escola, depois que houve um seminário regional, para sediarmos o seminário 

nacional e eu disse: - Meu Deus! Que loucura. Nós não temos esse espaço. Onde 

vamos colocar toda essa gente e no fim foi muito bom, tanto para nós da Escola 

como foi uma grande contribuição para o ensino de enfermagem no Brasil. A gente 

ficou orgulhosa, mas ao mesmo tempo assustadas (risos). Nós não tínhamos lugar, 

como vamos sediar um seminário nacional? (risos). Mas fomos atrás de espaço na 

UFF. Mas a profess ora Rosalda fez essa articulação. Ela não perdia uma 

oportunidade. (E 14) 

 

Foi um trabalho árduo. A Sidênia também estava à frente. Ela fez o mestrado em 

educação em São Paulo e eu acho que ela trazia muitas reflexões importantes. (E 11) 

Eu lembro que foi um movimento necessário para organização curricular da época 

que, aliás, se renova cada vez com mais velocidade. Foi um momento muito rico. 

Foi um pontapé inicial na reforma curricular a nível nacional. Foram discussões 

ricas pela diversidade de pessoas de várias regiões que participaram aqui com a 

gente e acho que foi fundamental para a primeira grande reforma curricular. Foi 

muito rico e a Escola teve uma oportunidade muito boa tan to de projeção interna 

como externa. Percebemos a acreditação dos docentes com a Unidade. [...] Alguns 

docentes se articularam e conseguiram trazer o Seminário Nacional para ser sediado 

na nossa Escola e deu uma grande visibilidade para a Escola de Enferma gem (E 10) 

 

E, embora a professora Maisa Freire tenha  tido  questões  de  saúde  familiar,  ela  não 

deixou de gerenciar a realização deste evento, contando com o  apoio  da  sua  vice-diretora  e 

outros docentes que se dedicaram ao Seminário. 

A professora Maisa enfatiza dificuldades pessoais vivenciadas neste período que a 

impediu de participar como gostaria. (Ata de 19/04/1989) 

 
Eu lembro até de alguns fatos pessoais da Maisa que estava com a mãe doente e 

precisou sair no meio de uma discussão. (E14) 

 

A realização do Seminário de Currículo foi um desafio enorme porque as condições 

eram precárias demais e a professora Maisa esteve a frente nesse processo porque ela 

estava a frente do seu tempo. Fomos para a Reitoria e parte do seminário foi em salas 

improvisadas. Teve um dia que acabou a energia na hora e a gente teve que 

improvisar o Seminário a luz de velas e foi belíssimo. Isso ficou marcado 

nacionalmente. (E7) 

 

Realmente, a professora  Maisa Freire  reconhecia que  a  questão  curricular  era  um 

desafio a ser enfrentado pela  enfermagem  brasileira  e  necessitava de  mobilização  das 

associações de classe frente ao Ministério da Educação para  aprovação  do  novo  Currículo 

Mínimo para o Curso  de  Enfermagem.  Tal  fato  ficou  expressado  na  entrevista  concedida  por 

ela à Revista Científica da Enfermagem, por ocasião do 46º aniversário da Escola de 

Enfermagem, quando ressaltou a desarticulação que havia  entre  a  formação  e 

necessidade da população. 
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A meu ver um dos conflitos da enfermagem é em termos de currículo. Deve haver 

uma modificação em nível do próprio Ministério. Ele ainda não contém a atual visão 

de articular o ensino com a realidade de saúde do país. Ele deve ser voltado para o 

social e para a comunidade. Em relação às perspectivas do profissional de 

enfermagem, existem propostas que ampliam as ações do enfermeiro diante da 

sociedade. Pela nova Lei do exercício de enfermagem, o enfermeiro poderá ter seu 

consultório e realizar consultas de enfermagem. Não é uma coisa nova, mas é 

inovadora. (Professora Maisa Freire, Revista Enfermagem Científica, s/n, 1989, p. 2) 

 

Por outro lado, se reconhecia a necessidade de implementar discussões no  âmbito  da 

Escola de  Enfermagem  para  o  enfrentamento   de  questões  relevantes  relacionada  ao  currículo 

e a integração ensino-serviço, dentre outros, que já eram apontadas em âmbito nacional  e,  a 

riqueza desses debates nas instâncias colegiadas da Escola de Enfermagem, possibilitando a 

ampliação da expressão dos alunos e docentes que estavam diretamente envolvidos nesses 

processos. 

A discussão que se tinha dentro dos colegiados, das reuniões de colegiado de curso, 

de unidade e departamento foi muito importante, porque naquela época, por muito 

tempo, era um departamento só. Lembro muito do inicio do processo de discussão do 

currículo e teve também uma discussão no Seminário do processo ensino e 

assistência, que foi muito interessante também e que foi junto ao NAT, naquela 

ocasião, com a turma de pós -graduação em Administração. Eram questões que 

precisavam ser discutidas e vivíamos o momento propício para isso. (E3) 

 

Nesse sentido, destaca-se a reflexão de que é possível concretizar muitas realizações, 

mesmo diante dos conflitos e desafios que a direção e todo corpo social  de  Escola  de  

Enfermagem enfrentou.  Não  seria  fácil  uma  unidade  de  ensino  superior,  pública  e  do  campo 

da saúde, sofrendo sérias restrições no campo político e econômico do país, enfrentar suas questões 

internas e também as externas de caráter aspecto social bem mais abrangente como a 

reestruturação da formação dos futuros enfermeiros. 

Por outro lado, a inserção da universidade no processo democrático de escolha dos 

dirigentes, apesar de  suas  limitações,  tendo  em  vista  que  nem  todos  os  segmentos 

participavam com a mesma proporcionalidade de voto e ainda manter a indicação de  muitos 

gestores em  cargos  de  relevância  na  hierarquia  universitária,  gerou  um  habitus  corporativo 

entre os docentes. As diferenças existiam, mas houve uma conexão de docentes e alunos nos 

enfrentamentos de suas questões e  que  iriam  incidir  na  transformação  das  relações  de  força  e 

de autoridade estabelecidas no espaço institucional. 

De acordo com Lopes, Sobrinho e Costa (2013, p. 822), no campo social há suas 

“instituições, códigos de ética, associações,  porta-vozes físicos”,  mas  a  atenção  deve  estar  

focada “sobre as relações sociais entre os agentes,  pois  são  estas  que  estão na  base das lutas 

para conservar ou transformar um determinado estado das relações de força” e, nesse caso, a 

estrutura das relações objetivas entre os agentes determina  o  que  eles  podem  e  não  podem 

fazer. 

E, na condução dos interesses da Escola, esteve uma  gestora  escolhida  por  sua 

comunidade e que buscou envolvimento de todos nas lutas que seriam travadas no campo para 
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alcançar seus objetivos, demonstrar o potencial  da  instituição  e  alçar  novos  caminhos  que  

seriam determinantes no processo de crescimento da Escola  de  Enfermagem.  Enfrentou-se  

também a relação entre os agentes dominantes-dominados na estrutura da Universidade  e  do 

Centro Universitário da Saúde, onde cada unidade de ensino carreou suas marcas e símbolos, 

cercada de valores históricos e sociais de cada campo do saber. 
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8 O HABITUS GERENCIAL E O FAZER ADMINISTRATIVO DA DIREÇÃO DA 

ESCOLA DE ENFERMAGEM 

 
Essa categoria traz considerações sobre  o  habitus  gerencial da professora Maisa  Freire 

de  Castro  Araújo  e  Alba  Alconforado  desenvolvido  no  exercício   das   atividades 

administrativas ao longo de sua  gestão  enquanto  dirigentes  da  Escola  de  Enfermagem  da UFF, 

no período  de 1987 a 1991. Consideram-se  as formas  de pensar e suas  ações gerenciais  por  

elas desenvolvidas  e  seus  saberes  provenientes   do  conhecimento   adquirido   (capital  cultural) 

de suas experiências de vida e  no  exercício  profissional  no  campo  da  saúde,  dentre  outros, 

tendo em vista que a constituição do habitus do docente-gestor vai além  de  sua  prática 

pedagógica e não se limita somente a sua formação, mas perpassa pelo campo prático da vida 

pessoal e profissional. 

As experiências  e  os  conhecimentos  incorporados  e  internalizados  na  trajetória  pessoal 

e profissional dos docentes de enfermagem constituem seu habitus e delineiam sua prática no 

exercício da  assistência  junto  aos  alunos,  no  ensino  e  como  gestor,  considerando  o  conjunto 

de saberes aprendido na sua formação de enfermeira e em outros sítios de conhecimentos e de 

práticas políticas e pedagógicas que foram determinantes na  sua  forma  de  ser,  de  pensar  e de 

agir no mundo e no espaço da Escola de Enfermagem. 

Conforme pontua Bourdieu  (1994, p. 15), o  habitus advém de um conjunto  de valores, 

de costumes, de formas de  percepções e  esquemas  de  pensamentos  que  o  agente incorpora e 

lhe permite perceber e interpretar  o  mundo  social e orientar  suas  práticas.  Nessa compreensão, 

os agentes são sujeitos ativos  como  produtos  de  sua  história  em  determinado  campo  social  e 

de suas experiências acumuladas durante sua trajetória e nunca se dão como acabadas. Nesse 

sentido, corrobora-se com o entendimento de Setton (2002, p. 62)  que  considera  o  habitus 

como 

um instrumento conceptual que me auxilia pensar a relação, a mediação entre os 

condicionamentos sociais exteriores e a subjetividade dos sujeitos. Trata-se de um 

conceito que, embora seja visto como um sistema engendrado no passado e 

orientando para uma ação no presente, ainda é um sistema em constante 

reformulação. 

O habitus é, portanto, um sistema de esquemas individuais  embora  seja  construído  no 

meio social e historicamente moldado. Relaciona-se à classe  ou a  posição  social que  o  agente  

está inserido em função do acumulo de capitais (econômico, social e cultural). Esses capitais 

determinam o habitus de uma classe, ou seja, o sistema subjetivo de concepção e  de  ação, 

comum a um grupo ou classe (BOURDIEU, 1994). Mas, ele “não é aprendido de forma mecânica, 

mas é o produto de uma aplicação sistemática de princípios coerentes que passa da prática para  a  

prática,  não  necessitando  de  explicitação  e  conscientização”  (MARTINEZ, 2015, p. 8). Assim,  
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entende-se  que  “a  reprodução  das  práticas é ordenada e não  se configura  ao acaso nem 

tampouco, as ações individuais” (ibid.). 

 
Há de se considerar que as práticas são passadas de geração em geração, determinando 

certa continuidade e regularidade, mas  também  podem  ser  restruturadas  segundo  os  princípios 

de cada agente. Dessa forma, Setton (2002, p. 67) considera que 

 
o habitus um sistema flexível de disposição, não apenas resultado da sedimentação 

de uma vivência nas instituições sociais tradicionais, mas um sistema em 

construção, em constante mutação e, portanto, adaptável aos estímulos do mundo 

moderno: um habitus como trajetória, mediação do passado e do presente; habitus 

como história sendo feita; habitus como expressão de uma identidade social em 

construção. 

 

Portanto,  na  perspectiva  da  sociologia  bourdieusiana,  os  indivíduos  estão   em 

construção com possibilidades de reproduzir, mas também de  transformação,  estão  em 

movimento, para se firmarem no interior  do  campo.  É no  campo  que  se  manifesta  as  relações 

de poder a partir da distinção, do quantum de capital social se tem que determina a posição do 

agente. Mas, numa percepção relacional, é no  campo  que  se  estrutura  e reestrutura  o habitus, 

que também pode ser estruturado em função da  alteração  habitus  havendo,  portanto,  uma 

relação campo-indivíduo-campo (BALDINO e DOMENCIO, 2014). Dessa forma, 

 
o habitus torna-se o produto de relações dialéticas entre uma exterioridade e uma 

interioridade; visto de uma perspectiva relacional e processual de análise, capaz de 

apreender a relação entre indivíduo e sociedade, ambos em processo de 

transformação (ibid., p. 267). 

 

O  sistema  educacional  de  nível  superior,  particularmente   o  sistema  público  de  ensino, 

é um campo constituído de instituições (MEC, Universidade, centros Universitários, 

Escolas/Faculdades) e por seus  agentes  que  envolvem  ministro,  reitores,  diretores, 

coordenadores, docentes,  alunos e  funcionários  administrativos,  que  em  posições  distintas 

atuam nesse campo e nele pode gerar situações de consenso ou de  conflito  a  depender  do 

interesse desses agentes. 

Assim, reportando-se a Escola de  Enfermagem,  enquanto  instituição  do  campo 

educacional e ao professor enquanto agente desse campo, pode-se dizer que o docente tem um 

modo de ser, de pensar que repercute na sua prática professoral, ou  seja,  tem  um  habitus 

formado no seu processo de trabalho, enquanto agente de sua prática, trazendo subsídios de sua 

formação, das  experiências,  expectativas  e  das  representações  interiorizadas  no  campo  e no 

mundo social. 

Da mesma forma, a constituição  do  habitus  gerencial  do  docente  na  universidade 

advém de sua visão  de  mundo,  do  conhecimento  e  experiências,  considerando  também  todas 

as influências, lutas e acordos traçados o meio acadêmico. Pensando na formação do habitus 

gerencial do enfermeiro docente, é importante considerar que a origem social, os valores, a 
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formação familiar, a trajetória na formação e na academia, a influência  de  ex-professores  e  o 

capital social desses antigos mestres são elementos de referência no que se refere à autoridade 

política e pedagógica e ao profissionalismo relacionado a responsabilidade, compromisso e 

envolvimento. 

Considerando todos esses aspectos, é importante salientar que a conduta gerencial das 

professoras Maisa Freire e Aba Alconforado foi marcada por aspectos pessoais e profissional, 

empreendendo um grande esforço para enfrentar as lutas no seio  da  própria Escola  de 

Enfermagem e na relação com os  diversos  setores  e  estruturas  de  poder da  Universidade. 

Nesse sentido, trata-se de abordar as ações gerenciais dessa gestão que foi conduzida pelo seu 

modo de pensar e agir diante da sua compreensão do mundo social, do campo da saúde e o 

subcampo da enfermagem e da universidade, enquanto instituição que  constitui os diferentes 

campos do saber, e demonstram os elementos  de construção  de seu habitus enquanto  gestoras. As 

professoras Maisa Freire e Alba  Alconforado  não  tinham  formação  em gestão, mas traziam  em 

sua bagagem outras vivências e experiências que certamente lhe auxiliaram na 

condução que deram a Escola de enfermagem. 

Ela não tinha formação especifica e nunca chefiou um departamento ou o hospital. 

Ela não tinha experiência de direção de Escola, mas tinha o apoio dos professores e 

isso é importantíssimo, embora a experiência contribua para que se faça uma boa 

gestão. Ela era gentil por natureza e tinha conhecimento também. Não era dinâmica. 

Tinha o tempo dela, mas era trabalhadeira. Eu não digo para v ocê que ela foi a 

melhor diretora porque poderia ser mais incisiva com algumas coisas, mas era uma 

pessoa muito educada, sabia atender as pessoas, e ela nunca foi grosseira com 

ninguém na Escola. Ela se dava bem com todos os professores. Alba era também 

uma pessoa boa da gente trabalhar, nunca tive indisposição nenhuma com as duas, 

pelo contrário. (E1) 

 
Maisa como gestora não era diferente como pessoa. Tudo dela tinha o tempo dela. 

Ela era uma pessoa que fazia no tempo dela. Ela estudava as coisas, pensava, para 

decidir. Ela procurou fazer relatórios e dar as informações no colegiado para todos 

saberem o que ela estava pensando. Isso era discutido no colegiado. (E11) 

 

Na verdade a gente administrava a universidade sem a formação específica. Não 

tinha essa exigência para administrar a universidade ou qualquer espaço dentro dela. 

Poderia até coincidir de uma pessoa que fosse eleita para um cargo, tivesse a 

formação acadêmica para isso, mas não era um pré-requisito. Se aprendia fazendo. 

(E 10) 

 

Mas, conforme pontua Setton (2002),  os  habitus  individuais  são  produtos  da 

socialização por diferentes sistemas (campos) e em espaços distintos como a família, a escola, 

o trabalho, os grupos de amigos e/ ou a cultura de massa. Tanto  as professoras Maisa como  a 

Alba tiveram a oportunidade e até buscaram outros campos de saber e outras instituições que 

embasaram seu conhecimento e ajudaram a construir seu habitus gerencial. 

Maisa foi uma professora que tinha participado do movimento docente, da ADUFF, 

antes de ser diretora. Além de ser professora de DIP ela era professora de 

licenciatura, tinha parceria com a Faculdade de Educação. Aí ela galga essa visão 

para além do momento quando ela se aproxima tanto do movimento docente quanto 

da parceria com a educação. Essas parcerias da Maísa fizeram com que ela tivesse 

uma gestão para além do tempo. (E7) 
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A Maisa e a Alba tinham uma vivencia do Hospital muito grande, embora não 

tivesse cargo. Isso traz uma experiência que não se pode ignorar. A relação delas 

com a Escola, alunos e com todos do Hospital ajudava muito [...] todas essas 

experiências, todas essas vivências, servem para a gente pensar, refletir. Aí a gente 

entende o que foi possível antes e o que é hoje. (E6) 

Ela era uma mulher inteligente pelo fato dela conseguir passear por todos os 

espaços, pelo fato dela ser  muito humana.  Ela  foi uma  mulher muito educada 

e tinha muito respeito da academia também. (E3) 

 

Dessa forma, a conformação do habitus passa pela experiência com outros grupos 

sociais e contribuem para a formação da identidade dos agentes e, que  se  manifestam  pelas 

atitudes e comportamentos. Essas vivências configuram  a  interpretação  do  meio em que se  

atua e das relações que se  estabelecem  no  campo,  e  nesse  caso,  no  campo  político, 

educacional e da saúde. 

Reporta-se agora sobre a postura, posicionamentos e ações da direção da Escola de 

Enfermagem frente às lutas, desafios, disputas de poder,  condições  politicas  do  país  e  de 

trabalho no espaço da UFF e do campo da saúde. 

Diante da crise política e financeira  por que  passava o país,  era notório  o sucateamento 

das  universidades  federais que  enfrentaram  muitas  dificuldades  para   promover   seu 

crescimento, gerando sérias repercussões nas Unidades de Ensino, e dentre elas, a Escola de 

Enfermagem, que já tinha limitações quanto a recursos físicos, materiais e humanos para o 

desenvolvimento de ações administrativas e incremento do ensino e de todas as  atividades 

pertinentes ao mundo acadêmico.  Da  mesma  forma,  a  falta  desses recursos  inibia  a proposição 

de novas propostas em função da limitação impostas pelo MEC e governo federal. 

Nesse contexto político e econômico, a direção exerceu seu papel enquanto gestora, 

participando das reuniões  interna  na  UFF  nos  conselhos  superiores,  representando  os  anseios 

do corpo social da EE, sendo  também interlocutora junto ao Colegiado de Unidade dos 

encaminhamentos e lutas travadas em busca de melhores condições de ensino  e  trabalho.  Da 

mesma forma, participou nas reuniões do conselho de centro e do Conselho  Universitário  e 

Conselho Técnico do HUAP e em comissões instituídas nessas instâncias colaborando com 

proposições de interesse da universidade. 

Em face dos problemas que a universidade enfrentava com restrição de verbas, falta de 

concurso público, arrocho salarial  e  decretos  com  possibilidade  de  corte  de  vagas,  a 

professora Maisa também se empenhou em estimular a participação dos professores  nos 

movimentos  sociais  que  repercutiram  em  greves  articulada  pelos  estudantes,  via  DCE,  ou 

pelos docentes através da ADUFF, divulgando encaminhamentos e datas de assembleias. 

 
A presidente informa ainda sobre o movimento de greve e de negociação entre 

ADUFF e o Ministério da Educação e Saúde. (Ata de 17/07/1987) 

 
Professora Maisa informa que a ADUFF indica que os docentes mantenham a 

postura de apoio à mobilização discente e acompanhamento do movimento. Informa 
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a data de assembleia da ADUFF em 18/10 às 18h e solicita o comparecimento dos 

professores. (Ata de 14/10/1988) 

 

Em alguns momentos, as paralizações foram  também  mencionadas  nas  atas  em virtude 

de repercutirem nas atividades da Escola de Enfermagem e na própria condução gerencial da 

direção. Nesse contexto, ao longo  dos anos,  houve  referências  nas  atas  de  falas  da presidente 

do colegiado, quando 

 
informa que o movimento de paralização entre 7 e 27 de ju lho dos servidores 

inviabilizou o processo de eleger os novos coordenadores do curso de graduação e 

retardou a posse das nova chefe e sub chefe do departamento eleitas. Há um 

movimento de greve e de negociação entre ADUFF e o Ministério da Educação e 

Saúde. (Ata de 17/07/1987) 

 
justifica a suspensão da reunião porque o departamento teve que realizar, neste dia, 

uma reunião com urgência sobre a reposição das aulas em função da paralisação 

discente. (Ata de 29/12/1988) 

 
lembra que as vagas foram conquistadas através do movimento docente na última 

greve. (Ata de 28/09/1989) 

 

agradece a participação do colegiado e diz sentir-se muito gratificada e enriquecida 

apesar de tantas dificuldades e intercorrências políticas e econômicas, além das 

greves [...] (ata de 12/03/1991) 

 

Nesse sentido, alguns depoimentos corroboram com as dificuldades mencionadas 

ressaltando o emprenho da direção. 

Eu acho que elas fizeram muita coisa porque naquela época não tinha muito 

recurso disponível na Escola. Não tinha mesmo. Foram anos difíceis. (E1) 

 
Eu acho que foi desafiador porque a falta de recursos era imensa Outra dificuldade 

que a angustiava muito a Maisa era em ralação a capacitação dos professores. Se  

desejava que os professores fossem para os cursos de pós -graduação, para 

congressos e não tinha recursos. Íamos pouco a congressos. Nós nos cotizávamos 

para mandar alguns alunos para o Encontro Nacional dos Estudantes de 

enfermagem. Conseguimos um ônibus velho na época para não deixar de ter a 

representação. (E7) 

 

Eu lembro que não tínhamos recursos para nada. Para ir ao congresso, era por nossa 

conta. Ir a congresso com diárias da UFF, só muito tempo depois. Eu acho que a 

gente não tinha muita noção dos direitos, das coisas que poderíamos ter. (E11) 

Na Universidade, por sua vez,  mantinha-se  a  condução  das  propostas  defendidas 

durante a campanha dos candidatos a Reitor e, a época, em meio ao processo  de 

redemocratização do  país,  tomou folego  o debate sobre o estatuto  da UFF. Para dar inicio  a  

essa proposição o CUV conduziu a formação de um grupo de trabalho (GT) que mais tarde se 

constituiria numa Comissão Paritária  com  representação  dos  três  segmentos  da  universidade, 

que se mobilizavam para dar  encaminhamentos  ao  estudo  e  elaboração  do  documento 

resultante da Estatuinte
72

. 

Na condução desse tema, a professora Maisa fez um histórico desse movimento na 

UFF e enfatizou a importância da participação do corpo docente e discente, encampada pela 

presidente do diretório acadêmico e pela ex-diretora da EE, membro desse colegiado. 
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A presidente informa que as discussões da Estatuinte estão paralisadas e ressalta a 

necessidade de participação quando forem reiniciadas as discussões. A aluna Izabel 

Cristina solicita que seja feito um Simpósio com a participação dos alunos e a 

professora Leonia reforça a importância da participação dos professores. (Ata de 

17/07/1987) 

 

A professora Maisa informa que na próxima reunião do CUV será encaminhada 

indicação para recomposição da comissão e de como operacionalizar as discussões 

na Universidade e solicita à chefe do Departamento que na próxima reunião do 

MEM se discuta estratégias para viabilizar a discussão na Escola. A discente Isabel 

pergunta sobre os critérios adotados para compor a comissão da Estatuinte. A 

Professora Maisa esclarece que são vários incluindo conhecimento, experiência e 

disponibilidade. (Ata de 17/09/1987) 

 
A presidente informa como está o andamento das discussões sobre a Estatuinte. (Ata 

de 29/12/1988) 

 

Outras demandas internas emergiram na UFF e,  dentre  elas  estava  o  desligamento  da UFF da 

instituição CESGRANRIO quanto a realização do  vestibular.  A  UFF  iniciou  as discussões para 

estudo da viabilidade de realização do vestibular isolado,  que  veio  a ocorrer a partir de 1988. 

Nesse aspecto, a diretora da EE constituiu comissão para, junto à coordenação do curso de 

graduação, avaliar  e  encaminhar  proposições  para  uma  discussão  mais  ampla  dentro da 

Unidade. Vale ressaltar que as comissões foram compostas por docentes e incluía representante do 

DAAAC. 

Professora Maria de Jesus informa sobre memorando da PROAC comunicando a 

reunião no dia 15/05 que trataria do concurso vestibular 1988. Há posicionamentos 

de docentes e da representante estudantil solicitando que a direção promovesse uma 

discussão mais ampla dentro da Unidade. A direção constituiu uma comissão para 

estudar a problemática do vestibular: Prof.ª Maria de Jesus, Vera Lemos, Nivalda, 

Zilma e a discente Izabel Cristina Morais Gomes. (Ata de 14/05/1987) 

 

Tal envolvimento deu visibilidade ao esforço docente como explicitado a seguir: 

 
A professora Vera Lemos informou que a comissão da Escola foi elogiada nas 

reuniões da Reitoria sobre o vestibular 1988 [...] e a professora Nena lembra da 

participação efetiva por parte dos professores desta Escola a qualquer solicitação do 

presidente da Comissão de Vestibular, professor Rogério Benevento. Informa ainda 

que será organizada uma comissão para o vestibular de 1989. (Ata de 17/07/1987) 

 

Em momentos  políticos  inerentes  a  universidade,  como  a  escolha  de  seus 

representantes, a direção da EE promoveu debate e se posicionou no sentido de envolver todo 

corpo social da  Escola.  A  escolha  pelo  Anfiteatro  Argemiro  de  Oliveira,  solicitado  pela 

direção, caracterizou também  o  interesse  de  envolver  os  profissionais  de  enfermagem  do 

HUAP nesse processo. 

 

 

72 
Na reunião de 17/07/1987 a professora Maisa Freire de Castro Araújo informou sobre o andamento da 

Estatuinte na UFF, instituída pela primeira vez na UFF, na gestão do Reitor Hildiberto Cavalcanti. Em setembro 

de 1998 ocorreu nova eleição paritária para representação na Assembleia Estatuinte da UFF e em outubro é 

instalada esta Assembleia na gestão do Reitor Cícero Mauro Fialho para o quadriênio 1998-2002, embora até os 

dias atuais não tenha concluído a elaboração do novo Estatuto da UFF (UFF, 2016) 



193 
 

A presidente solicita colaboração no sentido de estimular comparecimento dos 

segmentos desta unidade no debate dos candidatos a reitor 1990/1994, nos dias 3 e 5 

de abril no auditório Argemiro, por ser este promovido pela Escola e ressalta a 

importância do voto consciente desta comunidade. (Ata de 2/04/1990) 

 

Quanto à descentralização das verbas, após definição do percentual que caberia a EE, a 

direção constituiu comissão para elaborar proposta da distribuição do recurso por rubrica e 

ressaltou a necessidade de trabalhar de forma articulada com todas as chefias,  no  sentido  de 

prever de necessidades não só da CME, mas incluir as demandas  de  todos  os  setores  da 

Unidade com inclusão das necessidades do Diretório Acadêmico. 

 
Professora Maisa apresenta DTS da comissão p ara elaborar a Proposta Orçamentária 

para 1988 e 1989 com o objetivo não só de elaborar a previsão orçamentária como 

também criar critérios para distribuição e consumo da verba destinada à Unidade. Foi 

elaborado as competências da comissão que deveria esta r articulada com todas as 

instâncias da Unidade (CME, MEM, MGE, Coordenação da pós -graduação em 

Enfermagem Pediátrica e DA.). (Ata de 17/09/1987) 

 

Vale ressaltar que, mesmo com escassos recursos,  quando  foi  liberado  qualquer  valor 

para a Escola de Enfermagem, a direção apresentou ao Colegiado de Unidade a prestação de contas 

dos gastos efetuados, explicitando os critérios  adotados  e,  abordando  a  falta  de autonomia por 

parte da direção para o consumo de qualquer natureza, e a  obrigatoriedade de utilizar a verbas por 

rubricas, o que nem sempre garantia suprir a necessidade da unidade. 

 
Professora Maisa distribui cópia da prestação de contas dos gastos efetuados pela 

Unidade, explicando os critérios adotados. [...] fala sobre as dificuldades da 

utilização da verba mesmo com a descentralização orçamentária por não existir 

autonomia nenhuma para o consumo de qualquer natureza. (Ata de 17/09/1987) 

Prof. Maísa acusa recebimento de fundos para a unidade no valor de trinta cruzados 

novos. [...] dá esclarecimentos sobre as reuniões que participou onde foram 

discutidos orçamento e distribuição de verbas para as unidades [...] distribuídas da 

seguinte forma: 40% para material de consumo, 60% para outros encargos e que não 

podem ser gastos fora dessas determinações . Em relação aos recursos visuais, 

informa que os retroprojetores estão com defeitos e os recursos são insuficientes para 

o conserto. (Ata de 19/04/1989) 

 

Tal proposta mudaria na gestão do próximo Reitor que voltou a adotar a política “de 

centralização de verbas e recursos na Reitoria”. (Ata de 5/09/1990) 

Destaca-se a integração da direção com o staff na luta  para  atendimento  das 

necessidades, reforçada em momentos de cansaço e abatimento, diante  da  falta  de  retorno  

positivo do CCS às demandas do MGE ou do MEM. 

A professora Ângela apresenta as dificuldades enfrentadas com a saída de 

funcionários, assumindo funções burocráticas da coordenação de curso. [...] fala de 

seu desanimo frente às dificuldades e a resolução dos problemas cotidianos da 

coordenação, que propostas são feitas, mas soluções são morosas ou inexistentes. 

[...] Professora Maísa endossa as palavras da professora Ângela e sugere elaboração 

de documento, num primeiro momento e, dependendo dos encaminhamentos, se 

apele para instância do CUV. (Ata de 19/04/1989) 

 
Prof. Donizete, chefe do MEM e Prof.ª Angela, coordenadora do curso, relataram 

dificuldades decorrente da carência de recursos humanos e das negociações 

propostas ao diretor do CCS. Na ocasião, relembraram solicitações e justificativas 
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encaminhadas desde 1987 e as promessas de solução para minimizar o problema, 

feitas pelo diretor do CCS. (Ata de 12/12/1989) 

 

Por outro lado, a diretora não deixou de ocupar   espaços  políticos  e  decisórios 

importantes dando encaminhamentos ou em busca de apoio para solução dos problemas dos 

departamentos, da coordenação de curso ou da Unidade como um todo, como foi na luta pela 

conquista da sede própria. 

 
A presidente informa que foi constituída uma comissão pelo diretor do CCS do qual 

ela faz parte para se discutir as prioridades do uso da verba concedida pelo MEC 

BIRD
73

 IV ao Centro. (10ª ata de 29/12/1988) 

Professora Maísa enfatiza a necessidade de elaborar documento que demonstre a real 

situação vivida pela Unidade e que esse assunto foi abordado no CUV. (Ata de 

19/04/1989) 

 
Em reunião do CUV, houve indicação ao reitor para compor uma comissão para 

apurar, em todos os departamentos de ensino, as reais necessidades de docentes. (Ata 

de 19/10/1989) 

Resolve apresentar no CUV uma indicação com objetivo de obter compro metimento 

político deste conselho para definir a questão. (Ata de 2/04/1990) 

 

A direção da EE exerce seu papel de controle e atuou de forma firme ao cobrar dos 

representantes superiores e de representantes docentes  e discentes e das chefias os 

encaminhamentos e posições sobre  decisões  de  cunho  administrativo  que  interferem  na  Escola 

de Enfermagem e da mesma forma demonstrar sua insatisfação. Nesse sentido a presidente do 

colegiado, 

fala da constante solicitação ao professor Cresus sobre a consulta para coo rdenador e 

vice coordenador e obteve a resposta de que o processo será conduzido pela 

ADUFF, ASSUF e DCE [...](Ata de 17/09/1987) 

 
solicita que a representante discente efetue eleição para escolha dos novos 

representantes do colegiado de unidade, tendo em vista que os atuais terminam seu 

prazo em 06 de novembro de 1987 e traga o resultado na próxima reunião em 

outubro. (Ata de 17/09/1987) 

entregou “o anexo 24 do Regimento Interno do Colegiado da Escola de 

Enfermagem, que aborda os deveres dos membros do co legiado e fala das propostas 

de mudanças, considerando as atuais alterações políticas da Universidade” (Ata de 

14/09/1988). 

 

expõe a insatisfação na articulação entre chefia de departamento e coordenação de 

curso no retardamento no encaminhamento dos processos de interesse da Escola, 

como a reestruturação do departamento, abertura de vagas para obtenção de recursos 

humanos e a definição das necessidades da área física, devido às crises frequentes 

que contribuem para o acumulo dos encaminhamentos administra tivos. (Ata de 

29/12/1988) 

 
enfocou a necessidade dos representantes de cada departamento no Comitê de 

Pesquisa. (Ata de 8/05/1990) 

 

 
 

73 
Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) é uma instituição financeira do Banco 

Mundial que proporciona empréstimos e assistência para o desenvolvimento a países de rendas médias com bons 

antecedentes de crédito, criado em 1944. 
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Quanto a demora em escolher as coordenadoras do curso de graduação das Unidades 

ligadas ao CCS, havia  uma  discussão,  que  chegou  ao  conselho  de  centro  sobre esse processo 

já que cada curso tinha uma particularidade e um modo de ver diferente.  Nesse  sentido,  o 

depoente E8 explica que 

 
tinham coordenações de cursos que achavam que 80% dos votos seriam dos alunos, 

20% de docentes e que técnicos não tinham que votar. Outros achavam que tinha que 

ser mais ou menos como já era para escolher os outros dirigentes: 70% professor, 

20% disso, mas todos concordavam com uma coisa: que o técnico não podia votar 

porque eles achavam que coord enação de curso era uma coisa muito específica, 

ligada ao ensino e que o técnico não deveria participar e por isso foi decidido remeter 

a questão para ADUFF e DCE porque os técnicos já estavam até convencidos. Eles 

não estavam criando problemas porque era 1 ou 2 no máximo por coordenação. 

Agora, alunos e docentes era o enfrentamento porque eu tenho 100 professores e 740 

alunos. Como a gente ia fazer isso dessa forma? (E8) 

Retornando a direção da Escola, houve momentos que a professora Maisa chamou  a 

atenção para a dificuldade de entrosamento entre as chefias, embora tenha ressaltado  que  tal 

postura não era de caráter pessoal, mas é “resultado da falta de disponibilidade de pessoal que 

dividisse o grande volume de questões a serem conduzidas em tempo hábil e a falta de 

infraestrutura que contribui  para  retardar  os  caminhamentos  solicitados  de  forma  adequada”. 

(Ata de 29/12/1988). Nesse sentido, há sugestões de membros do colegiado à direção. 

 
As chefias devem colocar claramente todas as dificuldades e afliçõe s na mesa e 

juntas procurarem o melhor caminho. (Professora Nivalda, Ata de 29/12/1988) 

Os encaminhamentos dados sem resposta devem ser cobrados formalmente e deve - 

se tentar o diálogo. Tentar marcar reuniões para discutir problemas, dar 

encaminhamentos e fazer entrosamento necessário. (Professora Jane, Ata de 

29/12/1988) 

 

Alguns docentes falaram da firmeza da direção  em  determinados  aspectos,  tendo  em 

vista a efetivação das demandas da Escola. Embora outros consideravam que,  em  certos 

momentos, seria necessário ser  mais contundente em seu posicionamento. No entanto, a  ação 

de dirigir uma Unidade de ensino é também processual,  e  dependia  inclusive  do  apoio  que  se 

teria por parte de seus parceiros. 

 
Maisa sempre foi uma pessoa boa, uma profissional prestativa, mas firme no que está 

fazendo. (E2) 

 
Há alguns momentos, quando o trem está fora do trilho, não no sentido de manter a 

linha, mas quando está fora de controle a gente precisa se posicionar e eu sentia falta 

de um posicionamento da Maisa em determinadas reuniões, principalmente de 

departamento e no colegiado de unidade. Na questão da subdiretoria de enfermagem 

é um exemplo. Eu esperava mais. Minha expectativa em relação à posição dela era 

outra. E muitas coisas voltavam com constância ao departamento, não s e decidia no 

Colegiado. (E3) 

Sempre muito bom meu relacionamento com Maisa e com a Alba. Aliás, eu sempre 

me relacionei bem com as pessoas. Eu não tenho queixa a não ser aquela situação 

que não me liberaram para assumir um cargo na pró -reitoria de pós -graduação, mas 

isso foi coisa do departamento. A gente fica triste, porque logo depois outra colega 

da Faculdade de Educação foi. Eu acho que é uma perda de espaço da enfermagem. 

(E13) 
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Eu era membro do colegiado e me lembro dela como diretora e acho que ela  em 

certas ocasiões não tinha firmeza para conduzir determinadas coisas. Tem momentos 

que temos que ser mais incisivas e acho que ela tinha receio disso. Mas ela era gentil 

e muito agradável com todo mundo e acho que isso foi um fato que ajudou muito a 

gestão dela. (E1) 

 
Era um jeito dócil sem ser submisso, dócil de administrar, dócil de docilidade, 

daquela mansidão, mas sempre com ética, com respeito, com dignidade. Todos 

foram chamados a participar no Seminário de currículo, na semana científica, em 

tudo. Foi um grande exemplo para mim na escola de enfermagem. (E7) 

 

Às vezes a gente precisava de alguma coisa da secretaria da direção e da própria 

direção e elas sempre estavam dispostas a ajudar. Nunca disseram não. Não tive 

impedimento em nada, mas havia problemas de outros níveis. A direção tinha que se 

colocar e decidir porque era a função dela. Eu via assim. (E12) 

 
Um aspecto que demostra a  intenção  de  ampliar  as  discussões  no  Colegiado  de 

Unidade é a decisão da direção em convidar a chefia de departamento, a coordenação do 

Curso de Graduação e a do Curso de Pós-graduação em Enfermagem  Pediátrica,  ressaltando 

como respaldo legal o Art. 17 do Regimento do Colegiado de Unidade, embora tenha sido 

questionada por membros efetivos desse colegiado  quanto  a  ampliação  para  outros  docentes 

não eleitos. (Ata de 14/05/1987) 

Nesse sentido, foram registradas algumas falas de agradecimento a atitude da atual 

gestora. 

A professora Tereza Neuma agradece a participação dizendo ser muito importante 

essa integração. (Ata de 14/05/1987) 

 
A professora Maria de Jesus acha relevante e diz que é a primeira vez que participa 

como coordenadora em uma reunião do Colegiado. (Ata de 14/05/1987) 

Maisa deu bastante liberdade. Liberdade para a chefia de departamento e 

coordenação de curso, para os docentes se expressarem. (E3) 

 

Eu achei que foi uma direção que procurava ouvir muito as pessoas. Tinha muita 

abertura. A pessoa tinha alguma dificuldade podia procurar e falar sempre. Acho que 

essa abertura foi uma consequência de como foi feita a escolha delas, com votação 

de todos os segmentos. Não foi mais o Colegiado que decidiu. (E6) 

 

Nas duas primeiras reuniões com o colegiado de  unidade,  a  diretora  dá  indícios  do 

desejo de realizar uma gestão colegiada e discorre sobre sua posição quanto à importância dos 

membros do colegiado serem coparticipes no processo de gestão e, 

 
[ ...] solicita apoio e colaboração do colegiado no sentido de unir esforços para o 

bem comum. (Ata de 14/05/1987) 

 
[...] solicita que as reuniões do colegiado fossem sistemáticas, não só ocorrendo para 

votação ou decisão, mas como fórum de informação e debates sobre  metas  a 

serem alcançadas pela Escola e pela Universidade. Julga que maior envolvimento 

contribua para mais efetiva coparticipação. (Ata de 17/07/1987) 

 

Da mesma forma  que  pretendeu  realizar  uma  gestão  de  coparticipação,  como  ressaltou 

a importância do Colegiado de Unidade na condução da EE, também  ampliou  essa  ação  às 

chefias de departamento e coordenadores de curso, como explicitado nas atas e depoimentos a 

seguir. Ressalta-se também a disponibilidade da direção em receber os professores quando 
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precisavam de seu posicionamento. 

 
A presidente enfatiza que está aguardando a posse de novas chefias de 

departamento e coordenação de curso para por em prática o plano diretor. (grifo 

nosso) (Ata de 14/05/1987) 

 
Informa que este instrumento foi interrompido ao saber que a nova chefia do 

departamento iria tomar posse e julgou melhor aguardar para que esse trabalho 

fosse integrado (grifo nosso). (Ata de 17/09/1987) 

A presidente informa que elaborou um relatório contendo as ações desta gestão que 

será distribuído aos integrantes do colegiado e posteriormente discutido na próxima 

reunião. (Ata de 19/09/1989) 

 

Maisa e Alba são duas pessoas muito dóceis e acessíveis, e vejo que a 

administração delas como uma administração  que  propiciava  a  participação 

de todos, de todo grupo docente. Elas procuravam agregar. (E5) 
 

A direção procurou manter um calendário de reuniões, aprovado previamente, como 

explicitado nas atas das reuniões de 13 de janeiro de 1988 e 19  de  abril  de1989,  já  que 

precisou, em  algum  momento,  alertar  os  docentes  quanto  a  sua  responsabilidade  e  lamentou 

os atrasos dos professores em reuniões anteriores (Ata de 8/06/1988). 

A direção buscava o envolvimento de  todos os segmentos  no  trabalho,  buscando  criar  

um clima  de  satisfação e  de  comprometimento  no  desenvolvimento  das  atividades  laborais. 

Mas a ação de descentralizar informações e deliberar com  parcerias  que  iriam  além  dos  

membros do Colegiado de Unidade nem sempre agradou a todos. Essas  relações  de  poder 

podem se apresentar de  forma  consciente  ou  não,  podem  estar  implícita  ou  explícita,  mas 

estão presentes nas relações em todos os campos de espaço social universitário. 

Tal atitude poderia ameaçar o poder dos membros do colegiado, na medida em que a 

direção ampliou o campo de  poder,  com a participação  dos demais  gestores no órgão máximo 

de decisão da Escola de Enfermagem.  Mesmo  que  prescrito  no  Regimento  interno  da  Escola, 

não era de costume, em gestões anteriores da EE  tal atitude  e as decisões  entre  a direção  e os 

dez membros do colegiado, ou da direção com seu staff eram bem preservadas. 

Até então, a direção vinha trabalhando com um colegiado já  eleito  antes  de  sua  posse 

para o biênio 1986-1988, composto não  necessariamente  por  todos  que  tenham dado apoio a 

sua candidatura. Frente a nova composição do colegiado, escolhido em  escrutínio  secreto, 

conforme estatuto da UFF,  provavelmente  houve  articulações  para  que  o  mesmo  fosse 

composto por um maior número possível de docentes que tivessem aderência com o 

posicionamento da atual direção. 

Portanto, em face da posse dos novos componentes do colegiado, para o biênio 1988- 

1990, a presidente não só “dá as boas vindas aos novos componentes do Colegiado”  como 

também “solicita reavaliação de dias e horários das reuniões,  pois  o  atual  foi  aprovado  pelo 

antigo colegiado”. Requer a colaboração  dos novos membros do colegiado no sentido de “ajudá-la a 

montar o perfil do diretor da unidade para que este  não  fique a “reboque” dos demais 
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seguimentos desta Unidade” (Ata de 14/09/1988). 

Fica nessa expressão “reboque” a ideia de que a  diretora  contava  com  o  apoio  dos 

novos membros do colegiado para que não  fosse  “puxado  por  outros”,  mas  que  estivesse  à 

frente das deliberações mais importantes da EE. A expressão “Andar a reboque de alguém” 

significa “andar sempre atrás de alguém” e dá um sentido de que desejava mudar  o  rumo  da 

situação e, quando se é puxado, poderia dar indícios de cansaço ou fadiga. 

Eu acredito que a gente tem sempre que pensar que a gente está dentro de uma 

universidade e o processo na nossa categoria, como professor de enfermagem, 

sempre foi um pouco mais demorado. As chefias foram aprendendo com o fazer, os 

fatos iam acontecendo e se buscava a forma de resolver, mas nem sempre foi a 

melhor condução ou decisão. De fato a gente sente que isso é uma verdade. Era 

preciso se unir nas lutas que tivemos que travar. (E4) 

 
Não dá para pensar a direção da Maisa e Alba sem lembrar como era muito diferente 

antes, porque todas as experiências, todas as vivências, servem para a gente pensar, 

refletir como era e como deve ser hoje. É como eu falei: a gente estava vivendo uma 

época muito diferente e o próprio tempo se encarrega de trazer as mudanças e a 

gente vai amadurecendo, vai aprendendo que precisa de parceiros. (E6) 

 

Mas, novo  entusiasmo  parece  emergir  tendo  em  vista  que  a  presidente  enfatiza  que 

tem “muitas linhas de ação” e, dentre elas, destaca  a  necessidade  de  “divulgação  interna  e 

externa da Escola” sugerindo que “devemos trabalhar pela melhoria da comunicação na nossa 

Escola”. Ressalta que tem como  proposta  “criar  junto  aos  membros  do  colegiado  uma 

assessoria à direção para que os objetivos propostos possam ser alcançados”. (Ata de 

14/09/1988) 

Posteriormente, em  1990,  se  concretiza  a  divisão  departamental,  sendo  constituídos  

três  departamentos:  Departamento de  Enfermagem  Médico  Cirúrgico  (MEM),  Departamento 

de Fundamentos de Enfermagem e Administração (MFE) e o Departamento de Enfermagem 

Materno Infantil e psiquiatria (MEP). Nesse contexto, novo  processo  de  consulta  foi  realizado 

para as  chefias  desses  departamentos.  Tal  conquista  deu  maior  representatividade  da  Escola 

de Enfermagem em conselhos decisórios  na  universidade  como  também  emponderou  os 

docentes quanto ao seu papel na própria Escola. Nesse sentido, há proposição de alguns 

docentes no sentido de ter uma politica atuante  do  colegiado  que  passaria  a  ter  representação 

dos três departamentos recém-criados. 

 
Professora Donizete propõe que, tão logo seja concluída a estruturação dos 

departamentos, haja reunião com MGE, MEM, MEP E MFE para se definir uma 

política administrativa a ser adotada pelo Colegiado. Professora Sidenia reforça essa 

ideia com endosso da professora Rosalda que fala da força do Colegiado nesse 

período de alterações administrativas. (Ata de 8/05/1990) 

Na reunião  seguinte,  iniciou-se  a  discussão  dos  “critérios  para  composição  da  chapa 

do Colegiado de Unidade” sendo apresentadas duas propostas com representação  por 

categoria ou de representação proporcional dos três  departamentos, escolhidos pelos seus 

pares e não por todos os docentes da EE. Houve proposição também de que fossem quatro 

https://www.dicionarioinformal.com.br/cansado/
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representantes do MEM e três  para MEP e para o MFE, justificando o critério da 

proporcionalidade  pelo  número  de  professores  por  departamento.  Não  houve  definição  clara 

de como se daria a escolha dos nomes para composição da chapa, se pela unidade ou pelos 

departamentos isoladamente. (Ata de 6/06/1990) 

Em face da proposição de se estabelecer uma política de ação para a composição do 

Colegiado de Unidade com representação dos três departamentos recém-criados, na reunião 

posterior, a professora Maisa propõe “retornar o assunto sobre a política de ações do 

colegiado de unidade”, sendo solicitado um maior tempo tendo em vista que os departamentos 

estavam se estruturando e tal discussão implicaria em “profunda reflexão do assunto”, tendo 

sido consenso a “prorrogação da matéria”. (Ata de 6/06/1990) 

No entanto, ressaltou-se  nesse  encontro,  a  “importância  de   efetivar   reunião 

sistemática” da Escola de Enfermagem (CME), com a coordenação de curso de graduação 

(MGE) e com os departamentos para  se  concretizar  a  integração  administrativa  e,  nesse  

sentido, a presidente explicou que desde que assumiu o cargo, vinha “agendando reuniões 

sistemáticas com as chefias”, em separado  ou  em  conjunto,  “em  função  de  cada  situação”. 

(Ata de 6/06/1990). 

As  discussões  “urgentes  e  simultâneas”  exigiram  da  direção  comparecer  em 

“sucessivas reuniões extraordinárias” realizadas pela Escola, pelo Centro e  pela  própria 

Universidade em função “de constantes crises e impasses”. Tais  situações  contribuíram  para 

impedir que o agendamento regular das reuniões da direção com o staff fosse  cumprido.  No 

entanto, a presidente assumiu que iria “elaborar  novo  agendamento  para  articulação 

administrativa” principalmente com a criação dos novos departamentos. (Ata de 6/06/1990). 

Muitas das discussões que a  direção  participara  referiam-se  às  necessidades  das 

unidades de ensino, as sucessivas greves  em  função  do  momento  político  que  atravessava  o  

país, e também em função  das  transformações  por  que  passava  as  universidades,  “derivadas 

das propostas  contidas  nas  plataformas  eleitorais,  para  cargos  superiores  da  Universidade”. 

Esta menção  foi  relatada  pela  diretora  em  entrevista  concedida  à  Revista  Enfermagem 

Científica (1989, p. 2) 

Outra questão relacionava-se a discussão sobre a indissociabilidade do ensino  e  da 

pesquisa e da extensão  e  da  colaboração  entre  as universidades,  tema  que  os reitores  vinham  

se debruçando. Como a direção da EE tinha assento nos conselhos superiores, exigia dela a 

participação, posicionamento e encaminhamento de respostas às demandas emergentes. Nesse 

caminho de articular-se com as chefias, a direção 

repassou as informações do Conselho Universitário e do Conselho de Centro em 

reunião com as chefias departamentais, coordenação de curso e coordenadora de 

estágio. Esclareceu que as informações desses conselhos continuarão a ser 

repassadas dessa forma e que caberá às chefias de departamentos repassarem as 

informações nas reuniões de departamento. (Ata de 5/07/1990) 
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Na reunião de agosto de 1990, a presidente do colegiado enfocou a mobilização  dos 

reitores e apresentou o “resultado das discussões  de  Conselho  Universitário  e  Conselho  de 

Ensino e Pesquisa que, em reunião conjunta, deliberaram sobre a política de participação num 

convenio  que  prevê  ações  integradas  entre  as  universidades  públicas,  elaboradas   pelo 

Conselho de Reitores das Universidades”. (Ata de 7/08/1990) 

Na trajetória das universidades a extensão surgiu depois que já estavam legitimadas as 

funções de Ensino e Pesquisa. Conforme aponta Gonçalves (2015, p. 1230), “esse processo 

imprime  marcas  que  constituem  permanências  e  também  a  coexistência  de   distintas 

concepções de Ensino, de Pesquisa e, em especial, de Extensão, das quais derivam estruturas, 

normas e práticas, institucionais e individuais”. 

Pode-se entender tal situação através de Bourdieu (2017a), tendo  em  vista  que  os 

agentes participam simultaneamente de vários  campos  onde  acontecem  as  relações  sociais  e 

cada um deles pode ser pertinente e abarcado por outros campos maiores.  Dessa  forma,  as 

tensões estão sempre presentes entre os agentes que buscam através dos distintos capitais, 

estratégias e práticas que legitimam seu domínio nessas funções, ou o destaque em algumas 

delas.  Na  EE,  o  destaque  dos  seus agentes se dava pelo  ensino,  particularmente  de graduação, 

e pelos projetos de extensão, fortemente desenvolvidos em todo meio da UFF. Os cargos 

assumidos pelos docentes  no  Hospital  Universitário  também  ofereciam  destaque   a  esses 

agentes e a EE, pela importância que tinha o atendimento à comunidade através das ações 

assistenciais. 

Ao termino da gestão do Colegiado de Unidade, empossado para o biênio 1988-1990, 

houve manifestação de reconhecimento do  trabalho da  direção  pela  forma  como  vinha 

conduzindo a gestão da Escola de Enfermagem e do próprio  Colegiado  da Unidade,  quanto  ao 

seu papel de coparticipe nesse processo. 

 
Professora Rica parabeniza a direção pela forma como vem conduzindo os trabalhos 

no colegiado e os avanços conseguidos. (Ata de 7/08/1990) 

Professora Maria Nivalda parabenizou o Colegiado pela forma participativa nas 

decisões e encaminhamentos e agradece a oportunidade de participação no 

colegiado. (Ata de 7/08/1990) 

Da mesma forma, a  presidente  agradece  a  todos os membros  titulares  e suplentes “que  

de forma responsável desempenharam sua função neste colegiado [...]” ressaltando que 

as conquistas são mérito de todos e devem-se a participação efetiva dos professores 

[...], a participação dos chefes de setores, agora chefes de departamentos; dos 

coordenadores de curso de graduação e pós -graduação, elementos diretamente 

envolvidos com as questões administrativas e acadêmicas da Escola. (Ata de 

7/08/1990) 

 

Gerenciar de  forma  participativa  não  é  uma  tarefa  fácil,  mas  parte  de  uma 

compreensão ou conceito sobre como administrar uma instituição, tendo os agentes como 

colaboradores que auxiliam na tomada de decisão e na resolução de problemas. Pode-se  
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considerar como um habitus  gerencial,  um  modo  de  pensar  e  agir  administrativamente  que 

tende a gerar motivação entre seus agentes a partir do momento em os profissionais sentem-se 

reconhecidos  no  seu  potencial.  Esse  potencial  pode  estar  atrelado  ao  capital  cultural, 

adquirido através de estudos formais, acrescido de experiências, como também  associado  ao 

capital social, que interfere,  muitas  vezes,  de  forma  positiva,  na  adesão  de  outros  agentes  a 

uma determinada proposição do gestor. 

 
A direção tinha que saber andar, entrar e sair de diferentes ambientes e conselhos e 

elas sabiam. Isso era uma prerrogativa delas, apesar de não terem formação em 

administração. Elas foram eleitas para representar o grupo nas discussões, mas não 

necessariamente elas tinham que ter conhecimento da política da universidade 

também. Foram com certeza aprendendo os caminhos. O conhecimento da gestão 

universitária e pública são duas ações bem complexas. Por isso eu penso que a 

universidade se tornou um espaço predominantemente político. Politico no sentido 

mais pessoal do que interinstitucional. Eu penso que não existe uma macro proposta 

para a universidade. Existe nas unidades, nos departamentos, onde nascem as 

propostas e temos que enfrentar muitas barreiras quando se fala na enfermagem, mas 

para o conjunto da universidade, eu não vejo isso. (E10) 

 

A direção tinha um relacionamento de respeito e a Maisa tinha um jeito muito 

tranquilo e dava a impressão de que poderia não ser uma pessoa muito proa tiva, mas 

isso não se mostrou real. Ela foi uma pessoa que trabalhou bastante pela Escola. E 

para isso ela procurou ouvir as pessoas envolvidas com as questões acadêmicas e foi 

conquistando espaços. Foi uma época de progresso. (E 14) 

Quanto à intenção de divulgação da Escola, a direção criou a Semana Científica como  

evento anual, a ser  realizado  no  mês  de  outubro  em  comemoração  ao  aniversário  da  

instituição, mesmo com  grande  dificuldade  por  falta  de  recursos,  paralizações  e  greves.  Para 

tal, alguns fatos merecem destaque: a constituição de  comissões  para  pensar  e  organizar  o 

evento, a representação da enfermagem do hospital universitário e o foco do primeiro encontro que 

homenageou os ex-diretores que contribuíram para a construção da Escola de Enfermagem,  numa  

perspectiva  de  reconhecimento  desses  profissionais  e  de   resgate   da história desta instituição. 

 
Professora Maisa aborda a continuidade da crise financeira da UFF pelo não 

repasse de verba pelo MEC [...] e fala do adiamento da I Semana Científica da 

Escola em virtude da paralisação [...]será prestada uma homenagem aos ex- 

diretores desta unidade, visando dar início ao resgate histórico da instituição. (Ata 

de 14/10/1988) 

 
Professora Alba aborda a questão da II Semana Cientifica da EEUFF em outubro e 

solicita um tema para a mesma em comemoração ao seu 45º aniversário e propõe 

que na pauta da reunião de maio se retire uma comissão organizadora para tal. (Ata 

de 19/04/1989) 

 

A presidente informa que os departamentos já enviaram representantes para as 

comissões da II Semana Científica. Já ocorreu uma reunião onde foi estruturada a 

comissão executiva que propôs a incorporação de um representante da 

subdiretoria do HUAP. (Ata de 05/09/1990) 

 

Nessa perspectiva histórica, a direção da  Escola  deu  apoio  a  realização  da  cerimônia 

das insígnias, realizada no  dia  11  de  maio  de  1990,  às  19h, no  auditório  Argemiro  de Oliveira 

e, junto a alguns professores já aposentados, criou e iniciou a elaboração regimento da 

Associação de Ex-Alunos da Escola que pretendia formalizar em 18 de outubro, quando da 
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comemoração do aniversário da Escola. (Ata de 8/05/1990) 

 
Professora Maísa lembra a ideia de manter a Associação de Ex-Alunos e que seu 

pensamento é de continuar a estruturação da mesma até a aprovação final, prevista 

para a data do aniversário da escola (Ata de 8/05/1990) 

 

Essa proposta foi mantida e, ao final  de  seu mandato,  informou ter reservado uma  sala,  

nas dependências da Escola para a Associação de ex-alunos. (Ata e 12/03/1991) 

Ainda com o ensejo de divulgar a EE da  UFF,  outras  ações  foram  acolhidas  pela 

direção. Dentre elas, a colaboração  da  Escola  com  a  Associação  Brasileira  de  Enfermagem 

para sediar e organizar um evento de caráter nacional sobre estrutura curricular do Curso de 

Graduação em Enfermagem, cujo relatório final seria apreciado  em assembleia geral  no 

Congresso Brasileiro de Enfermagem (CEBEn), com representação  de todos os  estados 

brasileiros. O tema “reforma  do  currículo”  já   havia  surgido  em  outras  reuniões,  numa 

proposição da professora Angela Damas, coordenadora do Curso de Graduação, apoiada pela 

chefia do departamento MEM e por todos agentes do Colegiado.  Nesse  sentido,  professora 

Angela 

falou sobre o currículo e fala de sua intenção de fazer um estudo sobre o perfil do 

enfermeiro e espera colaboração dos colegas para tal. [...]Todos os presentes foram 

unânimes em aceitar. (Ata de 15/04/1988) 

 

informou que ainda este ano deverá retornar os estudos sobre o currículo. (Ata de 

8/06/1988) 

 

Nas atas de 8 de junho de 1988 e de 19 de abril de1989, a coordenadora de curso deu 

informes sobre os estudos do currículo. Esse movimento já  vinha  sendo  tema  de discussão  em 

todo o país, tendo pontos  críticos que restringiam a autonomia  das  Escolas/Cursos  de 

Enfermagem, dentre eles: a fragmentação do eixo da formação; o privilegiamento do modelo 

hospitalar, individual, médico-tecnicista de assistência; a caracterização difusa do profissional 

enfermeiro (podia ser enfermeiro, ou enfermeiro habilitado); o tempo de duração  para a 

formação do  enfermeiro  como  habilitação,  dentre   outros,   conforme   aponta   Christofaro 

(1991). 

Diante dessa conjuntura, a Escola de Enfermagem tomou para si a  realização  do  

“Seminário Nacional  sobre  Currículo  Mínimo  para  Formação  do  Enfermeiro”  sediado  na  UFF 

e organizado por docentes da  Escola  de  Enfermagem,  com todo  apoio  da  direção  e  seu staff 

no que se refere a organização do evento  e a busca  de recursos  para sua  realização.  O  evento 

veio a ocorrer em abril de  1989,  tendo  sido  reconhecido  o  êxito  da proposta  e a colaboração 

de todo corpo social da Escola de Enfermagem. 

 
Professora Maísa diz que foi procurada por varias pessoas que a parabenizaram e 

aproveita para fazê-lo, também, em virtude do trabalho brilhante desenvolvido pelas 

comissões e propõe um documento de elogio aos membros que se desdobraram no 

evento e tornou possível a discussão do documento final. (Ata de 19/04/1989) 
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Tal fato foi  destaque  no  41º  Congresso  Brasileiro  de  Enfermagem  quando  se  aprovou 

o relatório produzido em assembleia com representantes de todos os Estados  que  possuem 

regional da Associação Brasileira de Enfermagem. Professor Carlos Mendes,  membro  do 

colegiado, foi porta  voz  do  “agradecimento  ao  corpo  docente,  discente  e  técnico 

administrativo da EEUFF pelo sucesso do evento” explicitado ata da reunião do colegiado de 

unidade ocorrida em 19 de setembro de 1989. 

Tais discussões e encaminhamento foram apreciados  por cada Escola/ Curso de 

Enfermagem que deram prosseguimento ao assunto e, no ano seguinte, já  havia  a  proposição 

efetiva da incorporação dos conteúdos das habilitações  na  graduação.  Nesse  sentido,  a 

professora Angela informou que 

 
o período das habilitações já foi aprovado para ser realizado em 2 semestres, a 

começar no próximo semestre. (Ata de 05/07/1990) 

Posteriormente, ao dar parecer sobre processo do Departamento de Saúde  da 

Comunidade, a direção declarou ser precoce tal decisão em virtude do estudo do termino das 

habilitações, não precisando, nesse caso, contar com docentes desse departamento. 

 
o currículo do Curso de Graduação em Enfermagem irá integrar os cont eúdos das 

habilitações em Enfermagem Médico-cirúrgica e Enfermagem em Saúde Pública, já 

na graduação. (Ata de 16/11/1990) 

 

Em setembro de 1990, a  “Proposta  de  Novo  Currículo  Mínimo  para o Curso Superior 

de Enfermagem” foi encaminhada ao Ministro da Educação pela Associação Brasileira de 

Enfermagem, dando nova orientação à formação do enfermeiro (CHRISTÓFARO,1991, p. 7). 

Seguindo o caminho de ampliar participação dos docentes no colegiado, professora 

Maisa Freire trouxe para discussão a participação dos membros suplentes do  Colegiado  de 

Unidade ressaltando que era “importante a participação dos mesmos para  que  tomem 

conhecimento das discussões ocorridas e  debatidas,  facilitando  a  substituição  aos  titulares 

quando se fizer necessário”. (Ata de 14/10/1988) 

Mas a resistência retorna na  fala  de  vários  professores,   ressaltava  que  os  titulares  

foram eleitos para serem os representantes do Departamento  MEM,  no  órgão  máximo  de  

decisão da Escola de Enfermagem. 

 
A professora Bernadete coloca que se cada titular informar ao seu suplente o que foi 

tratado seria desnecessária essa participação. [...] Prof. Jane discorda, alegando que o 

colegiado foi eleito e cabe a cada um a responsabilidade de participar e, na 

impossibilidade de estar, deve contatar com seu respectivo suplente. [...] A prof. 

Nivalda ressalta que o espaço físico é insuficiente para participação dos demais 

convidados e que preocupa a maneira como os assuntos discutidos serão levados 

para fora. (Ata de 14/10/1988) 

 

Embora as propostas encaminhadas não dessem direito a voto aos suplentes, alguns 

pronunciamentos se referem ao peso do  discurso  nos  encaminhamentos  e  decisões.  Trata-se 
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aqui do potencial do  capital social que  esses  docentes  poderiam agregar  em favor  da  direção 

da Escola. 

A professora Jane diz que o Colegiado é o órgão máximo, mas concorda que o 

departamento deva ser consultado uma vez que o assunto pode gerar discussões e 

que a falação também exerce influência sobre as decisões . Professora Enilda 

coloca que após as discussões ficou favorável a participação dos coordenadores dos 

setores, entretanto permanece preocupada quanto a utilização do direito a voz uma 

vez que o discurso poderá influenciar nas decisões . (Ata de 14/10/1988) 

 

Após intensa discussão, duas propostas foram aprovadas incluindo no colegiado  os 

suplentes e coordenadores dos setores somente  com  direito  a  voz.  Cabe  ressaltar  que  os 

setores se tornariam departamentos, tendo em vista que a discussão da  reestruturação 

departamental já havia sido iniciada no MEM (Ata de 17/09/1987). Em 13 de junho de 1989, em 

reunião extraordinária, a proposta de divisão departamental foi apreciada e aprovada pelo colegiado 

de unidade, cabendo  à direção dar os devidos encaminhamentos  para  ser posteriormente 

homologado pelo CUV. (Ata de 13/06/1989) 

Ainda assim, após aprovação das duas propostas, ainda assim havia divergências de 

posicionamento. Tinha-se a preocupação de que o Colegiado  de  Unidade  torna-se  uma 

assembleia  ou  outra  forma  de  reunião  departamental,  presidida  pela  direção.  Dessa  forma, 

ficou registrado em ata o questionamento da professora Jane: -“as decisões  tomadas  pelo  

colegiado seriam soberanas  ou voltariam às bases daqui para frente?”. A  professora  Rica  

ressaltou que o colegiado era “soberano e que o assunto deve ser levado ao departamento em 

caráter de comunicação” (Ata de 14/10/1988). 

No entanto, a professora Tereza Neuma ponderou que “não podemos transformar esse 

colegiado num órgão fechado, pois existem situações em que todos os docentes devam se 

responsabilizar” (Ata de 14/10/1988), fato que confirma a ideia de trazer ao colegiado o maior 

número de docentes possível, abrindo portas e justificativas da necessidade e  ampliar  as 

discussões,  o  que  dispensaria  o  encaminhamento  das  proposições   conflitantes   ao 

departamento MEM. 

A questão da soberania do colegiado  parece  ter  sido  a  maior  preocupação  dos 

membros titulares eleitos para tal, o que representa um poder simbólico na medida em que dez 

docentes podem deliberar por todos. A direção, por sua vez, diz “saber de sua autonomia, 

entretanto não deseja trabalhar atropelando as colegas”. 

Acrescentou a professora Maisa que a direção “não deseja trabalhar  atropelando  as 

colegas, mas que a direção fica sempre a reboque  dos  outros  segmentos  da  Escola  e  que, 

apenas em situações difíceis as pessoas procuram a direção” (Ata de 14/10/1988). Ou seja, na 

medida em que a direção ampliasse a sua capacidade de persuasão através de outros agentes, 

ampliaria o seu capital social e simbólico, ou seja, ampliando o seu  poder  de  persuasão 

aumentaria o seu poder decisório. 
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Atente-se que o capital social se refere a  rede  de  relações  e  o  capital simbólico  pode 

ser considerado uma medida do prestígio que  agentes  ou instituições  possuem em um  campo.  

Tem um aspecto quase imperceptível, mas promove diferenciação e distinção, e denota  a 

dominação de uns sobre  outros,  sendo,  portanto,  um  instrumento  de  violência  simbólica. 

Através do quanto de capital social o agente possui,  terá  uma  posição  de destaque  (dominante) 

ou de inferioridade (dominado) no campo e no interior do espaço social da  Escola  de  

Enfermagem. 

A Escola de Enfermagem da UFF, até  então,  contava com  aproximadamente  30 

docentes que  compunham  um  único  Departamento   de   Enfermagem   Médico-Cirúrgica 

(MEM), que se reunia mensalmente em caráter ordinário e em outros momentos que se fizesse 

necessário. Era o primeiro momento em  que  o  MEM  tinha  uma  chefia  escolhida  pela 

comunidade acadêmica e havia um anseio dos  docentes  de  encaminhar  discussões  como  a 

divisão departamental, liberação do uniforme de docentes  e  alunos,  integração  docente 

assistencial que incluía a indicação da subdiretoria de enfermagem do  HUAP,  mudança  de 

currículo, dentre outros. Nesse sentido, destacam-se falas da chefia do departamento, recém- 

empossada quando, 

relata sobre o trabalho da comissão para elaborar os critérios do uniforme docente a 

ser apreciado pelo colegiado de unidade [...] Informa sobre a comissão de 

reestruturação do departamento já foi constituída e já está desenvolvendo o estudo. 

(Ata de 17/09/1987) 

 

faz um resumo da reunião com as chefes de s erviço do HUAP e fala sobre o 

ressentimento das chefias imediatas quanto a saída da professora Enilda da 

subdiretoria. (Ata de 16/ 10/1987) 

 

fala da recepção dos alunos do 3º período junto com o DA e propõe a que seja 

realizado um seminário sobre o perfil do enfermeiro. (Ata de 15/04/1988) 

 

O poder de escolha das chefias permitiu a  formação  de  redes  pela  aproximação  de 

ideias ou por oposição e, através dela, se tomava consciência  da  influência  de  alguns  agentes 

sobre o outro. Da mesma forma, o poder simbólico da fala e do  discurso  caracterizava  cada  

agente em suas particularidades e  retratava  as divisões  pelo  poder das ideias  e  da  capacidade  

de difundi-las entre  os  pares.  Em  momentos  de  conflitos  as  redes de relações  a favor  e contra 

a determinado fato ou decisão  ficavam  mais  perceptíveis  e  do  conflito  emergia  a  possibilidade 

de transformações da trama que estava em jogo. 

A professora Jane  Fonseca  não  defendia  a  ampliação  do  Colegiado,  entendendo  que 

em situações que fosse necessária ouvir a maioria do  corpo  docente,  a  posição  do  colegiado 

seria de encaminhar a questão ao departamento, que agregava todos os docentes e  poderiam  

ajudar na reflexão do que estivesse em jogo. Nesse sentido, ela acentuou que, 

 
as crises são produtivas [...] e uma definição política não pode depender apenas deste 

grupo que compõe o Colegiado. Isso é um processo que engloba todos os elementos 

da unidade [...]( professora Jane Fonseca, Ata de 29/12/1988) 
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Tal compreensão opunha-se a proposta da direção de agregar o  maior  número  de  

docentes no Colegiado para deliberar ou decidir e,  nesse  sentido,  a professora Maisa  ressaltou 

que compreendia as atribuições de  cada  conselho,  enfatizando  o  potencial  de  poder  decisório 

do Colegiado da Unidade, quando disse: 

 
cada fórum tem suas atribuições definidas no Estatuto e este fórum tem competência 

para discutir questões pertinentes que conduzam a Unidade como um todo. (Ata de 

29/12/1988) 

 

De fato, a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro  de 1996, que  estabeleceu as Diretrizes e  

Bases da Educação  Nacional  (LDB),  no  seu  Artigo  56,  ressalta  que  “as  instituições  públicas 

de educação superior obedecerão ao  princípio  da  gestão  democrática,  assegurada  a  existência 

de órgãos colegiados deliberativos, de que  participarão  os  segmentos  da  comunidade 

institucional, local e regional”, destacando no seu parágrafo único que “em qualquer caso, os 

docentes ocuparão setenta por cento dos assentos em cada  órgão  colegiado  e  comissão, 

inclusive nos que tratarem  da  elaboração  e  modificações  estatutárias  e  regimentais,  bem como 

da escolha de dirigentes” (BRASIL, 2005). Tal legislação assegurou o poder dos 

conselhos/colegiados como também do corpo docente das universidades e a direção sabia da 

potência que o Colegiado da Unidade poderia exercer sobre os demais conselhos fosse ele dos 

departamentos ou do colegiado do curso de graduação. 

Na estrutura organizacional da universitária, prevê diferentes  níveis  decisório  e  nos 

estatutos e regimentos delimitam as competências e responsabilidades dos  gestores  e  do  seu 

corpo social. Os diretores de Unidade tinham uma força significativa já que, no nível local, a 

Universidade se faz  efetiva  no  ensino  de  graduação  e  pós-graduação,  assim como na pesquisa 

e extensão. 

De certo, a direção  tinha  razão  quanto  às  atribuições  de  cada  fórum,  mas  em 

momentos críticos, o próprio colegiado propôs o  retorno  das  discussões  ao  departamento, 

embora o poder decisório maior estivesse no colegiado. Por exemplo: quando os membros do 

Colegiado de Unidade discutiam os encaminhamentos a serem dados frente a demissão da 

professora Enilda da subdiretoria do HUAP, a professora Maisa sugeriu que fosse rediscutido 

no departamento  a  indicação  da  docente  que  ficaria  como  interina  no  cargo.  Tal  proposição 

foi acolhida por maioria dos seus membros. (Ata de 16/10/1987); 

Da mesma forma, quando  se  discutiu  a  participação  dos  suplentes  no  Colegiado, 

também houve pronunciamento para que o assunto voltasse ao departamento. 

 
A professora Circea coloca que como este assunto não está suficientemente 

esclarecido propõe que seja levado ao conselho departamental para que se faça uma 

votação mais segura. [...] A professora Jane diz que o Colegiado é o órgão máximo, 

mas concorda que o departamento deva ser consultado uma vez que o assunto pode 

gerar muitas discussões. (Ata de 14/10/1988) 
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A questão de representatividade docente no Colegiado voltou a ser debatido quando da criação 

dos novos departamentos: MEM, MEP e MFE,  que  ainda  estavam se  estruturando  e mais uma vez 

foi remetido aos departamentos o encaminhamento de propostas. 

 
Professora Rosa Elena pergunta se a representação numérica dos departamentos no 

colegiado será alterada ou não em função do desmembramento do departamento e a 

professora Maisa propõe para a próxima reunião que os departamentos tragam 

propostas para o Colegiado de Unidade. (Ata de 8/05/1990) 

 

Quanto a demandas referentes a espaço físico, em algum momento  a  discussão  foi 

remetida ao departamento. 

[...] ficando decidido que haveria uma reunião extraordinária para traçar parâmetros 

de discussão a ser encaminhado  ao  departamento  e,  provavelmente,  discutido 

nos setores (Ata de 29/12/1988). 

 

A presidente fala da necessidade de maior participação da comunidade acadêmica 

tendo em vista que, se houver necessidade de se tomar medidas mais amplas todos 

devem estar informados e conscientes da situação, dando a ideia de encaminhar a 

discussão para os setores do  departamento. Professora Rica sugere que  a 

discussão deva ser realizada pelo conselho departamental em reunião extraordinária 

devido a urgência quanto a decisão, o que foi acatado pelos presentes. (Ata de 

19/09/1989) 

 

Quando foi submetida  no  colegiado  de  unidade  a  discussão,  análise  e  aprovação  do 

uso de carimbo pelos acadêmicos de enfermagem, ou quanto  à  questão  da  segurança, a 

presidente 

compromete-se em encaminhar a questão aos departamentos. (Ata de 5/07/1990) 

solicita aos departamentos que discutam sobre alternativas de maior segurança na 

área da Escola. (5/09/1990) 

 
reiterou o pedido feito aos departamentos para que haja um consenso quanto a 

questão da segurança, para resolução de tal problema. (Ata de 16/11/1990) 

 
As discussões dentro das reuniões de colegiado de curso, de unidade e departamento 

davam respaldo à direção e era um só departamento e só e depois, nessa gestão 

ainda, que houve a conquista de mais departamentos e aí foi muito importante 

porque a escola passa a estar mais representada em outros cenários da universidade. 

Isso foi uma conquista de espaço politico e de poder. (E3) 

 

Percebe-se que, em variados assuntos, estava presente a dualidade entre o poder  de 

decisão formal do colegiado de unidade e a necessidade de se ter a posição  da  maioria, 

consultando o departamento, porque  durante  muitos anos agregou  todos  os  docentes  da 

Escola. 

Desde o inicio de sua gestão, a professora Maisa Freire deixou claro que os docentes 

deveriam participar de eventos, especialmente,  do  Congresso  Brasileiro  de  Enfermagem  e, 

nesse sentido a professora Maisa 

esclarece que o objetivo foi criar um grupo com a finalidade de levantar a previsão 

de passagens e eventos em especial para o Con gresso de Enfermagem [...] (Ata de 

17/07/1987) 

 
fala sobre o 41º Congresso Brasileiro de Enfermagem (CBEn), realizado em 

Florianópolis, informando que houve maior participação dos representantes desta 

Escola, atribuindo o fato por ter sido obtido passagem de ônibus-leito pela 
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PROPLAN. (Ata de 19/09/1989) 

 

aborda sobre a solicitação de diárias para docentes que irão participar do Congresso 

Brasileiro de Enfermagem e a possibilidade de obtê-las. (Ata de 12-12-1989) 

O posicionamento da professora Maisa advém da postura pessoal que antecede a sua 

liderança a frente da Escola. Trata-se do seu habitus pessoal, da forma de ver o mundo e se 

relacionar com os indivíduos. Siqueira e  Gomide  Jr.  (2015)  consideram  que  um  líder  carreia 

suas características pessoais que  são  subjacentes  a  sua  personalidade,  mas  há  outros  fatores 

que determinam o envolvimento do gestor e, entre eles  está  a  maneira  que uma  chefia  mantém 

suas relações pessoais e profissionais e o nível de atuação dos  colaboradores  na  tomada  de 

decisão junto a ela. Nesse sentido de valorizar a atuação dos docentes em instancias internas e 

externas à universidade, a direção fez algumas considerações. 

 
Sobre o Seminário Nacional de Currículo Mínimo do Enfermeiro sediado pela  

EEUFF [...] professora Maísa diz que foi procurada por varias pessoas que a 

parabenizaram e aproveita para fazê-lo também, em virtude do trabalho brilhante 

desenvolvido pelas comissões e propõe um documento de elogio aos membros que 

se desdobraram para realização do evento [...]. (Ata de 19-04-1989) 

 
Reforça que conste em ata a homenagem da Escola à professora Jane Fonseca 

Proença, por fazer parte da Comissão de Divulgação e Publicação na chapa 

vencedora da ABEn Nacional e a Professora Sidenia Alves pela presidência na 

ABEn Regional Niterói. Convida a todos para participarem da posse da nova 

diretoria em 07/11/89, às 16h, no anfiteatro Argemiro de Oliveira. (Ata de 

19/10/1989) 

 
Convida os membros do colegiado para a posse do chefe e subchefe do departamento 

dia 20/10/1989, às 09h, na sala dos co nselhos, no terceiro andar da reitoria e 

oportunamente deseja-lhes uma profícua gestão. (Ata de 19-10-1989) Parabeniza os 

novos departamentos recém-criados e as docentes eleitas para os cargos de chefe e 

subchefe e oferece todo apoio da direção. [...] Fala da elaboração de DTS com 

louvor as chefias do MEM. (Ata de 8/05/1990) 

 

Pensando em suprir a necessidade de estrutura física da EE, a direção centrou-se nessa 

questão e, já na sua segunda reunião com o colegiado de unidade, sugeriu alteração  do espaço 

físico, sugerindo mudança da planta física da Escola tendo em vista que a infraestrutura  era 

ineficiente para atender as demandas de salas de aula. (Ata de 17/07/1987) 

Soluções temporárias foram tomadas pela  dificuldade  de  realização  das  aulas  do  curso 

de graduação e, particularmente, para o curso de pós-graduação em Enfermagem Pediátrica que 

não  tinha  um  local  definido,  e  alguns  espaços  foram  pleiteados  em  diferentes  ambientes da 

universidade para que o mesmo não fosse interrompido. 

 
Professora Tereza Neuma fala que a sala cedida para realização do Curso de 

Pediatria na Faculdade de Educação não estará mais disponível para o 2º semestre, 

colocando em risco a continuidade do curso e solicita à direção uma resolução. (Ata 

de 17/07/1987) 

 
Professora Alba informa que foi conseguido uma sala no CCS para 2 dias e outra 

sala no NAT para 03 dias. Esclarece que a prof. Maria Wanda prometeu uma sala 

definitiva para o curso após o termino das pequenas obras que estão sendo efetuadas. 
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A presidente informa que para atender a aula teórica conseguiu-se espaço nos 

seguintes locais: ICHF, NAT, Faculdade de Nutrição e Faculdade de Educação. (Ata 

de 15/04/1988) 

 

Por outro lado, a direção expressou também sua atenção com a necessidade dos 

enfermeiros e equipe de enfermagem do hospital, o que não  era  particularmente  de 

responsabilidade da direção da Escola, mas essa política de  “boa  vizinhança”  era  uma 

característica dessa gestão tendo em vista sua articulação e bom relacionamento com  os 

enfermeiros do HUAP. 

 
A presidente informa que havia iniciado um diagnóstico que comprovasse que o 

espaço físico era insuficiente para o ensino teórico, mas também para o ensino 

prático nas clínicas do hospital, especificamente para o uso dos cursos da Escola, 

dos enfermeiros e sua equipe. (Grifo nosso)(Ata de 17/09/1987) 

 

Já na terceira reunião, ocorrida em 17/09/1987, foi constituída uma comissão de 

reestruturação do espaço físico da Escola, presidida pela  diretora  e,  no  inicio  de  1988,  a  

direção já se articulava com o diretor do CCM na busca de soluções  e,  nesse  sentido,  a 

professora Maisa apresentou, ao colegiado, alternativas de ocupação de uma área física para a 

Escola de Enfermagem. 

 
A professora Maisa está aguardando a promessa do professor Cresus com respeito ao 

terreno ao lado do Hospital onde se construiria salas para aulas e para a 

administração da Unidade. [...] fala que há também a possibilidade de ocuparmos a 

Faculdade de Educação e questiona qual das duas opções seria melhor para o 

perfeito funcionamento da Escola de Enfermagem (Ata de 15/04/1988) 

 

A partir de junho de 1988 a direção centrou seus esforços na conquista de uma sede  

própria, tendo  em  vista  que  soluções  temporárias  não  atendiam  as  necessidades  da 

comunidade da Escola de Enfermagem e outras articulações foram feitas apesar do diretor  do 

CCM garantir que a prioridade de ocupação do prédio da Faculdade de Educação seria para a 

Escola de Enfermagem. 

Professor Cresus garantiu que o prédio da Faculdade de Economia não está alienado 

e está convicto que o prédio da Faculdade de Ed ucação pertence ao CCM e que a 

sua ocupação será decisão dele com as unidades envolvidas em discussões internas, 

sendo a Escola de Enfermagem prioritária. (Ata de 8/06/1988) 

 

No entanto, a direção ampliou seus contatos numa perspectiva mais política incluindo 

reunião com o professor Geraldo coordenador da COPEDE (Comissão Permanente de 

Desenvolvimento) que estava responsável pela redistribuição de espaço na UFF e  com  a 

professora Alda Theresa, diretora da Faculdade de Educação, que afirmou “ainda não ter sido 

aprazado sua mudança para o campus universitário”. 

 
A presidente informa ter tido vários contatos realizados para esse fim com prof. 

Geraldo da COPEDE [...]com a prof. Alda Theresa, diretora da Faculdade de 

Educação [...]. e que tem conversado com outros diretores de outras unidades 

pertencentes ao CCS, com o objetivo de conscientizá-los da Escola de Enfermagem 

ter sua sede própria, o que será oportuno caso haja necessidade de discussão mais 

ampla e possível votação no conselho de Centro. (Ata de 8/06/1988) 
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Era de fato  importante  manter-se  em  negociações  e  articulação  politica,  pois  havia 

várias demandas no que se refere a ampliação de espaço físico  por  parte  de  outras  unidades 

como a Faculdade de Nutrição, de Odontologia, e do Departamento  de Saúde  da  Comunidade 

que  tinha  a  intenção  de  transformasse  em  Instituto  e  desvincular-se  da  Faculdade  de 

Medicina, tendo em vista que oferecia disciplina para diversos cursos da área de saúde. 

 
Professora Maisa informa que o Departamento de Saúde da Comunidade tem p lanos 

de tornar-se independente da Medicina e tornar-se Instituto e encaminhou projeto de 

ocupação do prédio da Educação. A prof. Jane ressalta que o plano de tornar-se 

Instituto dará a ele maior peso político e que precisamos estar alertas para não 

ficarmos em segundo plano. (Ata de 29/12/1988) 

 

Por outro lado, havia a Resolução do CUV n. 133/86 de 24/09/1986 que tratava da 

alienação dos prédios da UFF o que gerava tempo para resolução dessa questão. (Ata de 

8/06/1988) 

Apesar de haver concordância quanto à necessidade de ampliação de espaço para a 

Escola de Enfermagem, a direção se defrontou  com  oposições  de  alguns membros  do 

colegiado em relação à saída da Escola do espaço anexo ao Hospital e próximo ao CCM. A 

preocupação relacionava-se ao poder  de  influência  da  Faculdade  de  Medicina  que  contava  

com um número expressivo de docentes,  o  que  representava  maior  número  de  votos  em 

eleições para reitor. Era fato que o diretor do  CCM  seria  candidato  a  reitor  nas  próximas 

eleições e procuraria evitar confrontos políticos que viessem a prejudica-lo futuramente. 

 
Professora Maisa diz, que no seu entender, o espaço da Escola não será totalmente 

anulado visto que necessitamos manter um núcleo que provavelmente deverá ser da 

coordenação de estágio, com algumas salas que possibilitem a orientação do ensino 

teórico prático. [...]Sugere que esse assunto ainda seja mais discutido com a 

participação dos demais professores e segmentos. A comissão deverá avaliar as 

possíveis alterações e definição do documento (projeto de ocupa ção da Escola) que 

servirá de subsídio para negociações da sede. (Ata de 8/06/1988) 

 
A presidente reforça que é preciso definir de uma vez por todas o que queremos, 

conscientes das vantagens e desvantagens, pois todos teremos que arcar com as 

consequências desta mudança. (Ata de 29/12/1988) 

Mesmo não tendo uma posição consolidada dos docentes da Escola, a professora 

Maísa traçou como prioridade “o estudo do  espaço  físico  em  detrimento  de  outros  assuntos” 

por considerá-lo de suma importância (Ata de 29/12/1988) e em 04 de janeiro de 1989, em  

reunião  extraordinária  do  colegiado  para  tratar  especificamente  da  sede  da  Escola,  a 

presidente solicita a professora Vera, 

 
que faça leitura do projeto e dê as explicações necessárias aos presentes. Foi 

considerada a excelência do documento já que refletia a necessidade de ocupação 

total da área e que esta deveria ser a nossa proposta ao diretor do centro. Foi 

encaminhada a elaboração de um documento reforçando a proposta da comissão, de 

forma a conscientizar o diretor do centro da ocupação do prédio da Faculdade de 

Educação em função das necessidades apresentadas pela Escola. (Ata de 4/01/1989) 
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Posteriormente, numa  perspectiva  politica,  a  professora   Maísa   informou   “que   fez 

várias investidas junto ao diretor do centro para obter resposta quanto à ocupação da Escola” e 

solicitou que  houvesse  uma  comissão  para  participar  das  reuniões  sobre  o  espaço  físico  junto 

à direção no sentido acompanhar os acordos que permeavam a redistribuição de espaço na 

universidade. Foi decidido  pela  manutenção  dos  membros  da  comissão  responsável  pelo 

projeto de ocupação, tendo sido incorporado mais dois  docentes  e  uma  representante  do DA. 

(Ata de 19/04/1989) 

A questão maior era focar na ocupação total do  prédio  da  Faculdade  de  Educação, 

tendo em vista que o diretor do CCS mantinha sua posição de divisão desse espaço com o 

Departamento de Saúde da Comunidade e seria apresentado em várias reuniões subsequentes. 

 
A presidente informa o encaminhamento da justificativa de aquisição da sede 

própria. Declara que foi informada pelo relator do processo, professor Salvador, que 

no processo, o diretor do CCS informa a ida do Departamento de Saúde da 

Comunidade para o mesmo prédio da Faculdade de Educação junto com a Escola. 

[...] explica que não há projeto de ocupação da Enfermagem e Medicina no Campus 

e, por ocasião deste projeto, foi argumentado sobre a carga horária teórico prática 

dos dois cursos e a importância da proximidade do HUAP. Existe um plano diretor 

que contempla as duas unidades e o CCS em terreno ao lado do Hospital mas que é 

de alto custo pela extensão do projeto e difícil de ser realizado pelas condições 

financeiras da UFF. Para resolver mais rapidamente a situação de infraestrutura, o 

ideal, no momento, é manter a proposta de irmos para a Faculdade de Educação. Os 

participantes não foram favoráveis a ocupação conjunta [...] A decisão foi pela 

ocupação total do prédio. (Ata de 24/08/1989) 

 
[...] o diretor do CCS solicita a avaliação do processo considerando que o 

Departamento de Saúde da Comunidade ocupará, também, a Faculdade de Educação 

[...] Retornou-se a decisão anterior do colegiado quanto a ocupação total do prédio 

pela Escola. (Ata de 19/09/1989) 

 

Prof. Maísa lê o despacho do processo que afirma a ocupação total do prédio, em 

resposta a solicitação do relator do processo, o diretor da Faculdade de Farmácia, 

indicado pelo CCS. (Ata de 19/10/1989) 

 

O diretor do CCS acha que deve haver negociações entre as partes interessadas na 

ocupação da Faculdade de Educação, a seu ver sendo a melhor estratégia, sem levar 

para o CUV. A presidente solicita a chefe do MEM, representante dos setores para 

articular estratégias que levem a uma resolução do problema. (Ata de 12/12/1989) 

Em 2 de abril de 1990, a  direção  convocou  uma  reunião  extraordinária  tendo  como 

pauta discutir sobre o encaminhamento das negociações relacionadas a sede própria para a 

EEUFF. Nesse encontro, a presidente informou de reunião ocorrida em 6 de  março  como  o 

diretor do CCS e com a presença de outras chefias interessadas em ocupar outros locais. Nela 

estavam o diretor da Faculdade Odontologia, chefe do  departamento  de  Ciências  Contábeis, 

chefe do departamento de Administração e  a  direção  da  EEUFF.  Faz-se  importante  ressaltar 

que o então diretor do CCS, já havia se declarado candidato a reitor e desejava articular a 

ocupação dessas Unidades/Departamentos e também da Faculdade de Nutrição. 

O diretor do CCS falou da carência de recursos da Universidade para instalar os 

consultórios da odontologia, no prédio do Instituto de Ciências Human as e Filosofia 

(ICHF) [...] Prosseguiu dizendo que, após a desocupação do ICHF, a Odontologia 
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deveria ocupar salas de aula e áreas de administração e que, no seu ponto de vista, 

daria perfeitamente, a ocupação simultânea dos departamentos de Ciências 

Contábeis e Administração e da Faculdade de Odontologia no ICHF, ficando assim, 

o prédio da Faculdade de Educação para a Escola de Enfermagem, entretanto para 

possibilitar isso, o diretor da Odontologia deveria consultar sua comunidade com a 

proposta e a Faculdade de Nutrição entender que sua mudança para o prédio da 

Odontologia não poderia ser de imediato, com a ocupação total do prédio e sim 

gradativa. (Ata de 2/04/1990) 

 

O diretor do centro, por ser candidato a reitor, ficou numa posição difícil quanto a 

sua posição política diante das unidades, mas comprometeu -se, a continuar 

articulando um encontro das unidades que devem ocupar o prédio da Faculdade de 

Educação. (Ata de 2/04/1990) 

 

Já havia um  consenso  quanto  aos  chefes de  Departamento da  Administração  e  

Ciências Contábeis em ocupar o prédio do ICHF,  mas  a Faculdade  de Odontologia não tinha  

uma posição definida. Diante dessa questão, a direção da EE buscou apoio do  diretor  da 

COPEDE, Prof. Geraldo Sebastião Tavares  tendo  o  mesmo  demonstrado  sua  concordância  

com a posição da Escola de ocupar o prédio da Faculdade de Educação, que já tinha sua 

transferência marcada para o campus em 7 de abril de 1990. 

Após as considerações da presidente, o colegiado aprovou três propostas para serem 

viabilizadas na ordem que se apresentam: 

Como primeira proposta seria marcar uma reunião com o reitor para expor as 

ocorrências e entregar documento solicitando que o diretor da COPEDE coordenasse 

as negociações. Como segunda proposta seria de apresentar ao CUV essa indicação 

com objetivo de obter comprometimento político deste conselho para definir a 

questão. Como terceira e última  alternativa seria uma  grande mobilização em frente 

a reitoria com tempo indeterminado até a resolutividade do problema. (Ata de 

2/04/1990) 

 

Há então uma disposição política firme de apoio  à  direção  para  conquista  da  sede  

própria por parte dos membros do Colegiado que  não  só mantinham sua  posição de ocupação 

total do prédio da Faculdade de Educação, mas colocaram-se  a frente nesse processo de luta  e, 

em 8 de maio de 1990 a presidente informou  que  o  Reitor  “confirmou  a  transferência  da  

Escola de Enfermagem para o prédio, anteriormente, da Faculdade de Educação em até, no 

máximo, duas semanas”. Ainda assim, permaneceu a preocupação em se manter  espaço  no 

Hospital Universitário e também se  manteve  oposição  quanto  a  saída  da  Escola  do  ambiente 

em que se encontrava. 

 
Professora Rica registra seu voto contra a saída da Escola, achando que o espaço 

deixado poderá servir de monopólio da Faculdade de Medicina e sente grande 

preocupação com o futuro da Escola. Professora Bernadete sugere que onde está 

instalado o departamento fique reservado para a Escola, assim como a copa e o 

banheiro, ideia essa já aprovada em reunião departamental. (Ata de 8/05/1990) 

 

Em outra convocação de reunião extraordinária, realizada em 24 de maio de 1990,  a 

direção tratou especificamente sobre os encaminhamentos dados relacionados à mudança e 

implantação da sede própria sem o Departamento de Saúde da  Comunidade.  No entanto, não 

havia garantia da ocupação total da nova sede pela EE, tendo em vista que o diretor do CCS 
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apresentou seu interesse em dividir esse espaço com a EE, mas sem uma posição definitiva. 

Nesse  processo  de  mudança  de  local,  novos  embates  seriam  enfrentados:  indefinição 

da vinda do CCS  o  que  intervia  na  definição  da  área  que  a  Escola  iria  ocupar; a manutenção 

de espaço no HUAP para a coordenação de ensino teórico-prático; transferência do ramal de 

telefone para manter contato com HUAP e CCS; permanência  da  coordenação  de  curso  no 

antigo prédio em função de questões operacionais como acesso ao terminal; providencias para 

aquisição de recursos  materiais,  junto  a  PROPLAN,  dentre  outros.  Diante  de tantos  problemas 

a diretora solicita a “paciência de todos tendo em vista que há muitas questões para serem 

resolvidas”. (Ata de 24/05/1990) 

Nesse processo, a direção reuniu-se com a comissão de implantação da para acertar 

detalhes sobre a ocupação da Escola e outras medidas foram tomadas junto a prefeitura do 

município para retirada de lixo acumulado e junto ao DTM para capinar  o jardim.  Da  mesma  

forma, foi solicitado que a direção tivesse uma  posição  definitiva  do  diretor  do  CCS  quanto  a 

sua vinda para esse espaço. Assim, professora Maisa esclarece  que  vai  solicitar  formalização 

dessa proposta fazendo constar em ata do conselho de centro a decisão do CCS. (Ata de 

24/05/1990) 

Abordando sobre “as circunstancias atropeladas da transferência da Escola para o atual 

prédio”, professora Maisa informou que junto com a comissão de  implantação,  aguardava  a 

decisão do Centro quanto a sua vinda, permanecendo ainda a  coordenação  do  curso  de  

graduação nas dependências do 3º andar do prédio anexo (Ata  de  6/06/1990) até  o  mês  de 

julho, conforme consta na ata da reunião seguinte. (Ata de 5/07/1990) 

Em 7 de agosto de 1990, já no  governo  Collor  de  Mello,  a  direção  informa  que  

recebeu o oficio 93/90 que destinava à universidade  recursos  para  recuperação   de  área 

instalada,  acervo  bibliográfico  e  equipamento  mediante  aumento  de   vagas   oferecidas   pela 

UFF (Ata de 7/08/1990). O primeiro ano do Governo Collor houve algumas ações na área 

educacional, limitados a anúncios de planos ou programas. 

A mudança do prédio suscitou  outras  demandas  por  parte  de  alunos  e  professores 

como a mudança de nome da Escola de Enfermagem para Faculdade de Enfermagem. Nesse 

sentido, houve junção de duas proposições: “a realização de um plebiscito envolvendo toda 

comunidade” da Escola que só seria realizado “após consulta jurídica sobre a  legalidade  da 

questão” (Ata de 05/07/1990). Na reunião seguinte, a presidente informou  que  enviou  à 

Assessoria Jurídica da UFF  um  memorando  solicitando  parecer  quando  a  mudança  do  nome  

da escola, sendo aguardado parecer. (Ata de 07/08/1990) 

Percebe-se que a conquista da sede deu ao corpo social certo empoderamento e, a 

alteração do nome de “escola” para “faculdade” parece que potencializava  seus  integrantes.  O 

termo escola representava um modo  característico  de  raciocínio  relacionado  ao  ensino  de 

primeiro  e  segundo  grau,  enquanto  a  terminologia  “faculdade”  seria  pertinente  ao  nível  
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superior. Talvez tenha perpassado nessa proposição a configuração de poder que um termo 

pode conferir. Por outro lado, a enfermagem  é  dividida  em  subclasses  com  competências  e 

níveis diferentes de conhecimento. Nesse sentido, a terminologia “faculdade” sustentaria a 

superioridade entre as  classes  da  enfermagem,  concedendo  ao  enfermeiro  um  reconhecimento 

de seu poder e saber sobre os demais membros da equipe. 

Na intenção de divulgar os “boletins, revistas e relatórios importantes para consulta” 

recebidos pela direção e, diante da “falta de condição de reproduzir esse material para os três 

departamentos” a presidente informou que encaminhou ao Núcleo de Documentação (NDC) a 

solicitação para instalação de uma biblioteca na Escola (Ata de 5/07/1990). Tal assunto foi 

apresentado em outras reuniões. 

 
A presidente informa que as revistas e livros estão sendo colocados na estante da 

sala de reuniões e futuramente irão para a biblioteca. Na próxima reunião trará 

noticias sobre instalação da biblioteca da Escola. (Ata de 5/09/1990) 

Professora Maisa disse que aguarda a visita da diretora do NDC para ver qual o 

melhor espaço para alocação da biblioteca. Diz ainda que encontra muitas 

dificuldades em receber a devolução dos encaminhamentos efetuados . (Ata de 

16/11/1990) 

 

Prof.ª Maisa expõe sobre memorando recebido do NDC informando da dificuldade 

de recursos para iniciar o trabalho de estruturação da biblioteca da Escola. (Ata de 

12/03/1991) 

 

Essa dificuldade relacionava-se a recursos humanos e a materiais e, nesse sentido, o 

representante do DA fez  menção  a  politica  de  centralização  do  NDC  em  relação  às 

bibliotecas, gerando dificuldades quanto à distribuição de profissionais e sugere que bolsistas 

podem atuar, pelo menos, em parte do horário. Nesse debate, houve alguns pronunciamentos: 

 
A professora Maisa diz ter disponível algum material como estantes e espaço físico. 

A professora Sidenia coloca que a medicina vem fazendo pressão para ocupar 

sozinha a biblioteca do HUAP e que nossos livros deverão vir para a Escola. 

Professora Milma acha que devemos saber se realmente a biblioteca do HUAP é só 

da medicina e se o for, deveremos assegurar que poderemos utilizá -la quando 

necessário. [...] A professora Donizete sugere que atuemos em mutirão para 

arrumarmos a biblioteca, pois já faz quase 1 ano que estamos aqui o que é defendido 

também pela professora Sonia, lembrando que continuará a dificuldade para o 

funcionamento. (Ata 12/03/1991) 

 

A direção ainda empenhava-se na aquisição e manutenção dos recursos  materiais  que 

atingia a realização do ensino propriamente dita, como a falta de mesa de professores e de 

ventiladores nas salas  de  aula,  embora  já  tivesse  recebido  alguns  recursos  para  os laboratórios 

e carteiras de  alunos.  Reafirmou  as  dificuldades  de  manutenção  dos  materiais  permanentes. 

(Ata de 12/03/1991) 

Outra  necessidade  encaminhada  referia-se  a  instalação  de  uma  cantina.  A   direção 

relata que foi procurada por pessoas interessadas em  assumir  a  cantina  da  EE  e  fez  contato 

com o diretor do DAS
74

 e da DOA
75

 que são os responsáveis pelas  cantinas  na  UFF,  

explicitando a necessidade da cantina nas dependências da Escola. O colegiado se  posicionou 
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quanto ao interesse de se ter um membro da Escola integrando a comissão e sugeriu que, no 

contrato, seja estabelecida a avaliação  anual pelo  serviço  como  forma  a  assegurar  a  qualidade 

do serviço prestado (Ata de 7/08/1990) 

Em reunião de 16 de novembro de 1990,  a  professora  Maisa  informou  que  será  

mantido o cantineiro anterior em contrato estabelecido  por  um  ano,  mantendo-se  a  

preocupação com a qualidade do serviço explicitada ao DAS. 

A transferência dos bens patrimoniais e  segurança  da  EE  foi tema  de  outros  encontros 

do colegiado, sendo necessário exercer uma pressão  junto  ao  diretor  do  CCS  na  resolução 

dessa questão. Assim, a diretora atrelou  a  transferência  desses  bens  patrimoniais  até  que 

novos aparelhos fossem adquiridos para a sede da Escola. 

Sobre os aparelhos de ar condicionado, a professora Maisa diz que o CCS vai 

mandar novos, pois os antigos continuaram na antiga instalação da Escola de 

Enfermagem e que só irá transferir para o MSC (Departamento de Saúde da 

Comunidade) quando forem substituídos. (Ata de 5/09/1990) 

 

Diante das insistentes ações da  direção  para  resolver  os problemas  e, mediante  da falta 

de retorno do diretor do CCS, o colegiado  apoia  a  direção  no  sentido  de  buscar  alternativas 

que dessem resposta as precisões da EE. 

 
A presidente informou que sobre a questão dos aparelhos do ar condicionados 

pertencentes a Escola de Enfermagem que ficaram retidos n o terceiro andar do 

prédio anexo. Coloca todo o histórico desde que saímos de lá e todas as providencias 

que já foram tomadas no sentido de reaver os aparelhos. [...] Foi acatada a proposta 

que a diretora da Escola deverá ir ao DSG
76

 e solicitar a retirada dos aparelhos de ar 

condicionado e dos ventiladores de teto. (Ata de 16/11/1990) 

 

No que tange a segurança, envolvia não só a preservação dos bens patrimoniais, mas 

também seria necessário garantir o bem  estar  físico  e  emocional  de  alunos  e  servidores.  

Estando para tomar posse os novos membros do colegiado para o biênio 1990-1992, a direção 

decidiu aguardar para debater e decidir essa questão. (Ata de 7/08/1990). Dentre as ações da 

direção, foi enviado oficio ao 12º Batalhão  solicitando  vigilância  ostensiva  no  prédio  e articulou-

se com o responsável pelo posto de gasolina, próximo da Escola, que  reclamava  de roubos e furtos 

nas imediações e no próprio posto. Embora  a Escola  contasse  com vigilantes,  esses eram em 

número reduzido e não era permitido o uso de armas. Nesse  sentido,  houve proposta de mudança 

da entrada do prédio para a Rua Dr. Celestino e solicitado que os departamentos encaminhassem 

alternativas. (Atas de 5/09 e 16/11/1990) 

Tão logo a Escola de Enfermagem teve acesso a sua sede própria e, estando ainda em 

movimento de organização do espaço e solicitação de recursos, a direção se vê frente ao 
 

74 
Divisão de Assistência Social 

75 
Divisão de Orientação Alimentar 

76 
Departamento de Serviços Gerais, subordinado ao Reitor 
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pedido feito ao Reitor da UFF pela diretora do Colégio Estadual Nilo Peçanha, solicitando 

empréstimo de 10 salas de aula, em função de obras que estavam sendo realizadas no colégio. 

Diante disso, a professora Maisa tomou a decisão de atender ao pedido e justifica sua posição. 

 
Informa que não teve como negar tendo em vista que a Universidade está inserida no 

contexto da comunidade cujo compromisso não é apenas o ensino de 3º grau. 

Informa ainda a UFF utiliza o prédio do Liceu  durante a realização  do vestibular. 

(Ata de 24/05/1990) 

 

Diante da discordância apresentada  pelo  representante  estudantil  e  alguns  docentes, 

após várias discussões, ficou determinado apoio a decisão da direção e, para garantir algumas 

condições desse empréstimo, “foi formada  uma  comissão  com  objetivo  de  redigir  um  

documento do compromisso entre a Escola e o Liceu Nilo Peçanha”, na  qual a  presidente, as 

chefias dos departamentos e a vice-coordenadora de curso de graduação faziam parte. (Ata de 

24/05/1990) Na reunião seguinte a presidente  leu  o  documento  elaborado  pela  comissão. (Ata  

de 6/06/1990) 

A solicitação do Liceu foi atendida, ocupando as salas do 4º andar sem quaisquer 

problemas, conforme informes da direção. O término da ocupação foi previsto para o final do 

período letivo, em julho. (Ata de 05/07/1990) 

Ainda nesse processo  de  turbulência  da  recém-mudança  da  Escola,  em fase  de  ajustes 

e aguardando a posição do CCS quanto  a sua  vinda  para o prédio,  a direção iniciou articulação  

da Escola com  a  comunidade  circunvizinha.  Através  de  convite  da  Associação  de  Moradores 

e Amigos do Morro da Chácara e Entidades da Região, a professora Maisa Freire informou 

que participou de uma reunião com a comunidade no Centro Integrado de  Apoio  a  Criança 

(CIAC),  como  primeira  iniciativa  de  integrar-se  junto  à  comunidade.  Ressaltou   ainda   a 

direção  o  interesse  recíproco  nessa  iniciativa  dado  ao  posicionamento   “de  alguns   professores 

e o contato efetuado pela comunidade”. Esse movimento de  parceria  da  escola  com  a 

comunidade  circunvizinha  foi  ressaltado  pelo  acadêmico   dado   “a   importância   da  integração 

da Escola com a comunidade e o CIAC”. (Ata de 6/06/1990) 

As universidades tem um papel social de relevância e seus gestores devem promover 

práticas adequadas de âmbito social, ambiental  e  de  direitos  humanos;  devem  ter  consciência 

que suas ações devem responder às demandas sociais. Tal atitude relaciona-se ao conceito de 

Responsabilidade Social Universitária (RSU) 

A RSU relaciona-se ao desenvolvimento promovido pela universidade  nas  dimensões  

social, cultural, ambiental e econômica. São  desafios  que  as  universidades  precisam  enfrentar, 

mas esse debate perpassa por tensões do campo social. Nesse sentido Ribeiro (2003) desenvolveu 

estudo sobre a Política de Responsabilidade Social Universitária e aborda a compreensão do 

conceito de  responsabilidade social  universitária;  a  necessidade  de  estar descrita no Estatuto das  
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universidades  as  ações  de  responsabilidade  social,  além  de  precisar ser operacionalizados os 

compromissos da universidade em termos de ensino, pesquisa, extensão e gestão, de forma que 

se atenda às demandas educacionais e sociais. (RIBEIRO, 2013). 

No que se refere à dificuldade de pessoal  técnico  administrativo,  após  várias 

interveniências junto ao diretor do CCS  e  proposta  de  redistribuição  de  pessoal  na 

Universidade, sem êxito, a professora Maísa sugeriu a elaborado  de  um  documento, que  

retratasse a situação de precariedade de recursos humanos na unidade como um todo tendo  em 

vista  que  as  chefias  estavam  assumindo  funções  burocráticas  pertinentes  a  esses  servidores 

para dar continuidade ao serviço e atender as necessidades de professores  e  alunos.  Reforçou 

ainda que, dependendo  dos encaminhamentos, seria  prudente  se  levar  a  instâncias  superiores 

essa questão. 

Eu me lembro do corpo técnico-administrativo que recebíamos. Era um  corpo 

técnico totalmente desqualificado, e não só na enfermagem. Eram técnicos sem 

qualificação nenhuma, talvez com o primeiro ou o segundo grau as vezes, e 

tínhamos que fazer um esforço enorme para capacitá-los. (E7) 

 

Nesse sentido, são apresentados em trechos de atas com posição das chefias e da 

diretora. 

Prof. Maisa falou da luta pela obtenção de recursos humanos para a Unidade que 

continha seis funcionários e atualmente encontra-se com três e com sérias 

limitações. (Ata de 14/09/1988) 

 
Professora Maisa versa sobre a contratação de pessoal em caráter de emergência [...] 

e a professora Ângela apresenta as dificuldades enfrentadas com a saída de 

funcionários [...] Professora Maísa enfatiza a necessidade de elaborar documento que 

demonstre a real situação vivida pela unidade [...], num primeiro momento, e 

dependendo dos encaminhamentos, se apele para instância do CUV. (Ata de 

19/04/1989) 

 
Aborda a existência de duas vagas para técnicos administrativos e espera que sejam 

preenchidas através de concurso publico, tendo em vista os vários documentos 

encaminhados que comprovam a necessidade da Escola. Diz estranhar o silencio 

sobre a realização do referido concurso. As secretárias do MEM e da CME 

solicitaram dispensa dos cargos o que será encaminhamento ao diretor do CCS. (Ata 

de 19/10/1989) 

 
Professora Donizete, chefe do MEM e Prof. Angela, coordenadora do curso, 

relataram dificuldades decorrente da carência de recursos humanos e das 

negociações propostas ao diretor do CCS. Na ocasião, relembraram solicitações e 

justificativas encaminhadas desde 1987 e as promessas de solução para minimizar o 

problema, feitas pelo diretor do CCS. (Ata de 12/12/1989) 

 
Sobre a situação dos funcionários, informa as inúmeras tentativas de aquisição de 

pessoal e lê a indicação 07/90 feita ao reitor para que o DP apresente a lotação de  

todos os servidores da UFF e como segunda etapa a designação de uma comissão 

com vistas a remanejamento, relocação e admissão nas áreas comprovadamente 

carentes. (Ata de 7/08/1990) 

Ressaltou a importância em se fazer um levantamento das necessidades de recursos 

humanos, pois diante do atual momento político é vital ter esses dados a mão. [...] 

Pede aos departamentos que realizem um estudo sobre a necessidade quantitativa de 

recursos humanos. (Ata de 16/11/1990) 

 

Como um  recurso  alternativo  a  dificuldade  de  professores  já  que  não  havia 
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possibilidade de abertura de concurso  público,  a  diretora  solicitou  que  os  membros  do 

colegiado pensassem  sobre adoção de política de  transferência  de  docentes  de  outras 

instituições de ensino para a Escola, a partir de critérios, tendo em vista que existiam docentes 

interessados nessa possibilidade (Ata de  19/10/1989).  No ano  seguinte,  reforçou a necessidade 

de se ter um documento que demonstre as carências  dos  departamentos,  tendo  em  vista  que 

seria mais fácil para que ela defendesse as proposições a partir de algo concreto. (Ata de 

16/11/1990) 

Ao fim de 1990, foi apresentado ao país, o "Programa Setorial de Ação do Governo 

Collor na área de Educação 1991/1995", primeiro documento oficial que abordava a política 

educacional, com metas e  recursos  definidos.  No  entanto,  o  item  2.9  referia-se  à  Autonomia 

da Universidade,  abrindo  "a possibilidade  de  as  Universidades  fixarem  o  salário  dos 

professores e realizarem concursos para contratação de pessoal, de acordo com suas próprias 

necessidades" (BRASIL, 1990, p.25). 

Temas relativos ao colegiado de curso, como realização do vestibular e vagas ociosas 

também estavam entre as preocupações da direção que enfoca o assunto junto ao colegiado de 

unidade como ponto de pauta. Nesse sentido,  foi  encaminhado  que  se  discutisse  no  

departamento e posteriormente se encaminhasse propostas ao colegiado de curso. 

 
Outro ponto de pauta refere-se ao vestibular. Professora Maísa fala de vagas ociosas 

e apresenta resumo da situação do inicio do ano corrente [...](Ata de 19/04/1989)  

 

Informou sobre os estudos que estão sendo realizados sobre as alternativas propostas 

pela UFF para preencher as vagas ociosas, o que atualmente tem sido mecanismo de 

negociação política entre o Ministério da Educação e as universidades públicas. 

(Professora Maisa, Ata de 7/08/1990) 

Em função da luta e grande empenho da direção pela conquista de uma sede para a 

Escola de Enfermagem, ao final de seu mandato, a professora Maisa propôs a inauguração 

formal do prédio da Escola de Enfermagem no inicio do próximo  período  letivo.  No  entanto, 

alguns docentes se pronunciaram desfavorável em função das condições muito precárias que 

estava a Escola e  julgaram  que  a  inauguração  só  deveria  ocorrer  quando  estivessem  

dignamente instalados. Nesse sentido,  

 
Entende como inauguração o prédio pronto para atender todas as necessidades de 

nossa comunidade. Ficou então resolvido que a inauguração ficaria condicionada a 

infraestrutura adequada e melhores condições de trabalho. (Professoras Milma 

Lannes, Sonia Schott e Rosa Elena, Ata de 16/11/1990) 

 

Ata de 12/03/1991 professora Maisa Freire, considerando que seria a última  reunião  de  

seu mandato, já que o mesmo encerraria em três de abril do corrente  ano,  esclareceu que  não 

havia recebido da direção do CCM nenhuma notificação  sobre  a  formação  da lista  sêxtupla  já 

que o Reitor deverá homologar o resultado da escolha da nova  direção  da unidade,  não  sendo 

mais função do Ministro da educação e aguardava orientações para a passagem do cargo. 
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Acrescentou que gostaria de fazer a cerimônia na própria  Escola  de  Enfermagem,  tendo  sido 

aceito pela professora Milma Lannes. (Ata de 12/03/1991) 

Informou ainda, a diretora, que estava elaborando um relatório de suas atividades a ser 

apresentado à comunidade. Agradeceu a participação  dos  membros  do  Colegiado  e  disse  que 

se  sentia  muito  gratificada  e  enriquecida  apesar  de  tantas  dificuldades  e  intercorrências  

políticas e econômicas, além de greves e,  até  mesmo,  problemas  pessoais  que  interferiram  em 

sua gestão.  Elogiou  as  atuais  chefias  dos  novos  departamentos  que,  mesmo  sem  gratificação, 

se propuseram a assumir o cargo e  tanto  se  empenharam  para  o  crescimento  da  instituição.  

(Ata de 12/03/1991) 

Professora Maisa Freire  relembrou aspectos  relacionados  às  metas da  Escola tais 

como: as questões do HUAP e a  qualidade  do  ensino  de  graduação  que  exige  do  professor 

uma  supervisão  direta,  diferente  dos  demais  cursos  da  saúde.   Acreditava  ter   resolvido 

algumas questões e outras foram  encaminhadas,  relembrando  a  importância  deste  Colegiado 

que deve estar presente e atuante, em respeito aos colegas que os elegeram como seus 

representantes. Em seguida, elogiou a professora  Milma  Lannes  Duarte  de  Souza,  acreditando 

que foi muito bom a sua vinda para a direção  da Escola  de Enfermagem (Ata  de 12/03/1991).  

Tal fato se justifica porque já havia ocorrido o novo pleito para escolha da diretora e vice- 

diretora para o quadriênio 1991-1995. 

A professora Donizete, chefe do  MEM,  parabenizou  a  professora  Maisa,  como 

presidente do Colegiado e diretora  da Escola,  considerando  ter sido  uma  gestão  onde  a Escola 

se projetou tanto internamente como fora de seus muros. Professora Rosa Elena, chefe do 

MFE, ressaltou a presença sempre atuante e dedicada da diretora, acrescentando que “percebe-

se notoriamente a diferença do que fomos e do que somos atualmente”. Diz sentir-se envaidecida de 

ter  presenciado  esse  crescimento  da  instituição  e  cita  a  mudança  da  Escola para o atual prédio 

e a divisão departamental, como marcos importante. Professora Sidênia endossou as palavras de 

elogios e agradecimentos feitos à professora Maisa e  desejou  todo sucesso à professora Milma 

Lannes, colocando-se a disposição para trabalhar junto. (Ata de 12/03/1991) 

No entanto, em caráter de urgência houve  convocação  de  reunião  extraordinária  para  

mais uma vez se enfrentar os problemas relacionados à gerência de enfermagem do Hospital 

Universitário devido aos embates relacionais  que  se  estabeleciam  nesse  espaço,  diante  do jogo 

de interesse pela conquista do poder gerencial (Ata de 26-03-1991). 

Os docentes, em vários momentos levaram ao colegiado a discussão de  aspectos 

pertinentes ao departamento ou ao curso de graduação na busca de apoio político e  de 

resolutividade das questões pertinentes ao ensino e a administração desses setores da Unidade. 

Embora a chefia do departamento e  do  MGE  tivessem autonomia  para  dirigirem-se  ao  diretor 

do CCS, no sentido de pleitear suas demandas, sistematicamente  as  necessidades  foram 
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abordadas no colegiado no sentido de obter adesão da direção. 

Percebe-se que em vários momentos de discussões no Colegiado, a professora Maisa 

buscou formalizar as precisões da Escola através de documentos em busca de subsídios 

documentais para abarbar as lutas junto às instâncias  superiores,  pois  a  ela  cabia  ser 

representante da Escola em espaços decisórios da Universidade. 

Para os docentes e alunos, a  representação  da  direção  da  Escola  no  meio  acadêmico 

era forte. Esse cargo conferia uma autoridade na Universidade e, de certa forma, acabava por 

assoberbar a diretora como muitas demandas. Por outro lado, era preciso ter uma docente 

respeitável e incisiva  diante  da  luta  que  a  enfermagem  teria  que  travar  no  campo  educacional 

e, particularmente, por ser também agente-gestor do campo da saúde. 

O  ato  de posse do gestor investe o docente do direito ao cargo, de ter autoridade, poder   

e responsabilidades inerentes à posição que ele assume no campo. Por sua vez,  os  órgãos 

colegiados também tem o poder instituído pelo Estatuto e Regimento da Universidade, com 

representação docente e discente escolhidos por seus pares. Concebem, portanto, o poder 

executivo e  legislativo  da  Escola/Faculdade/Institutos  da  Universidade,  que  dão  suporte  as  

lutas, a superação de conflitos e a ascensão da instituição. 

Ao se referir  à posse e a transmissão  do cargo,  a  Universidade  estadual de Campinas,   

em sua página de “Eventos e Normas” está explicito a importância do diretor das Unidades 

considerada a mais importante na Instituição, depois da posse do reitor, pois “revestem-se de 

especial significado no interior de cada unidade. Anunciar a presença de diretores ou de seus 

representantes, ou ainda de diretores de gestões anteriores, é parte fundamental da cultura da 

Instituição”. (Portal UNICAMP, 2018) 

Assim, compreende-se a valoração da direção da Escola de enfermagem, mas mesmo 

estando no espaço universitário, as  perspectivas  não  eram  muito  promissoras,  tendo  em  vista 

que o reduzido número de docentes,   técnico-administrativos  e  alunos  não  exerceria  uma 

influencia política significativa no  processo  eleitoral  na  UFF.  A  época,  esse  aspecto  passou a 

ser decisivo nas negociações e acordos que se estabeleciam e foi preciso constituir confrontos 

permanentes com a direção do CCS e buscar outros colaboradores diante de descasos e/ou da 

complexidade dos problemas que a direção teria que enfrentar para alavancar a Escola de 

Enfermagem a outro patamar. 

A trajetória da direção Escola de enfermagem não  seria  facilitada,  em  função  dos 

aspectos políticos do país e da UFF,  do  domínio  e  privilégio  da  medicina  em  relação  aos 

demais subcampos da saúde e das barreiras de ser mulher e estar  no  campo  gerencial  

universitário. 

Quanto à soberania dos médicos no campo da saúde, é preciso rever Bourdieu (2017a, 

p. 69), quando chama a atenção para compreender  
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a gênese social de um campo e apreender aquilo que faz a necessidade específica da 

crença que o sustenta, do jogo de linguagem que nele se joga, das coisas materiais e 

simbólicas em jogo que nele se geram, é explicar, tornar necessário, subtrair ao 

absurdo do arbitrário e do não motivado os atos dos produtores e as obras por eles 

produzidas. 

 

No que se refere à questão de gênero, Scott (1995, p. 21) conceitua gênero como “um 

elemento constitutivo de  relações  sociais  baseado  nas  diferenças  percebidas  entre  os  sexos”  e 

é a primeira forma de estabelecer as relações de poder. Por outro lado,  Bourdieu  (2011) nos 

aponta a distinção de características que diferem homens e mulheres. A mulher  é  frágil,  a  

cuidadora, a do lar e sempre caracterizada  como  subjetiva  e  emocional,  enquanto  o  homem  

forte, objetivo, direto e cabe-lhe ser provedor. 

Embora Bourdieu não tenha trabalhado especificamente com a questão de gênero, ele 

aborda a dominação masculina a partir da perspectiva simbólica,  já  que  trata  a  dominação  a 

partir do poder e das relações de força  que  caracteriza  essa  violência.  No preambulo  do  seu 

livro “A dominação masculina”, Bourdieu (2011) caracteriza essa dominação como violência 

simbólica,  exercida de  forma  suave, insensível  e  invisível  as  suas  próprias  vítimas,  e   é 

exercida por vias “simbólicas da comunicação e do conhecimento, ou, mais precisamente, do 

desconhecimento, do reconhecimento ou, em última instância, do sentimento”. 

A diretora, professora  Maisa Freire,  logo  no  inicio  de  sua  gestão,  teve  clareza  de 

muitos fatores impeditivos que teria que enfrentar, já abordado no discurso de  sua  posse  pelo 

Reitor Hildiberto Cavalcanti. Posteriormente, se  depara  com  os  aspectos  políticos  e  

negociações e disputas estabelecidas no interior do campo da educação  e da saúde.  De  certo, 

todas essas experiências agregaram um novo saber que (re)configurou o seu habitus gerencial. 

O habitus gerencial, até então, configurou-se a partir das experiências de vida, de sua 

formação familiar,  escolar,  religiosa,  cultural,  dentre  outras.   Posteriormente   agregou 

pensamentos e modos de agir a partir do  conhecimento  da  enfermagem,  que  sempre  teve  um 

forte teor administrativo; do exercício  da docência perpassando entre Escola de Enfermagem 

e Hospital Universitário; do seu caminho pela Faculdade de Educação e pelas associações  de 

classe, particularmente ADUFF e ABEn, das quais participou mais ativamente. 

Mas, a  vivência,  enquanto  gestora  da  Escola  de  Enfermagem  foi  lhe  proporcionado 

uma experiência nova  no  campo  gerencial  universitário,  um  campo  duro,  de  disputas  e  de 

poder constituído na formalidade e informalidade das relações de trabalho. Por outro  lado,  a 

conduta do gestor deveria basear-se no saber administrativo que era comum a época de sua 

formação e no  exercício  de  sua  função  docente.  Tanto  a  Universidade  e,  mais  especificamente 

a Escola de Enfermagem, perdurou por décadas ensinando  e  reproduzindo  condutas  gerenciais 

nos moldes de Taylor e Fayol. 

Frederick Taylor,  criador  da  Teoria da  Administração  Científica,  defendia  o 
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planejamento do trabalho, com metas bem definidas e o treinamento dos trabalhadores, 

especificamente formatados para produzir mais e melhor, com atribuições e responsabilidades 

definidas. Ao gestor cabia o controle racional e disciplinar para a execução do trabalho. A 

organização tinha um caráter formal, com hierarquia de autoridade e divisão do trabalho bem 

definidas. Nessa concepção, o comportamento é racional e não se reconhece a existência de 

conflitos entre o trabalhador e a organização. (CHIAVENATO, 2014a). 

Henry Fayol fez uma abordagem das organizações mais ampliada, na medida em que 

visualizou a empresa como um  todo,  enfatizando  sua  estrutura  e  no  seu  funcionamento.  Mas, 

em qualquer  nível  hierárquico,  o  administrador  teve  suas  ações  definidas:  o  processo  de 

prever (elaborar  programa),  organizar  (recursos  material  e  humano),  comandar  (dirigir  e  

orientar o trabalhador), coordenar  (harmonizar  atos  e  esforços)  e  controlar  (tudo  deve 

acontecer como previsto, seguindo regras e normas já estabelecidas) (FAYOL, 2018). 

No  entanto,  apesar  dessa  formação  e  da  enfermagem como  um todo  fundamentar  seu 

habitus  gerencial nessas  concepções,  a  professora  Maisa  Freire,  apesar de  aceitar  e  acatar as 

normas institucionais,  seu  mandato  saiu  da  rigidez  tayloriana,  tão  absorvida  pela  enfermagem, 

no que diz respeito às relações de trabalho estabelecidas entre dominantes-dominados e 

caracterizou-se através de relações de afetividade e  de  respeito  com o corpo social da Escola, 

mas com muita determinação para atingir seus objetivos. 

 
Ela sabia como trilhar aquele caminho, mas devagar, como era o jeito  dela. Ela 

nunca foi autoritária, mas ela foi respeitada. Ela era firme, mas era muito difícil uma 

pessoa não gostar de Maisa (E11) 

 

Maisa e Alba eram duas professoras queridíssimas, admiradas no departamento, 

especialmente no trato das relações, pela habilidade das relações e pelo 

conhecimento da pessoa da universidade e (E10) 

 

Por sua vez, tanto a diretora como  a vice-diretora  tinham o reconhecimento  de grande 

parte dos agentes da Escola (docentes, alunos e técnico-administrativo) e dos agentes do 

HUAP (equipe de enfermagem, profissionais de outras categorias, diretor geral do Hospital) 

pelo seu trabalho enquanto docente e suas ações nas unidades do hospital onde exerciam suas 

funções, envolvidas com a equipe multidisciplinar. 

Ambas foram alunas da Escola de Enfermagem e fizeram seu percurso  enquanto 

docente baseado num conjunto  de  valores  pessoais  e  profissionais  marcados  pela  

representação da instituição enfermagem em suas  vidas.  O  amor  e  respeito  à Escola  e o apoio 

de um grupo significativo às impulsionaram a aceitarem concorrer ao cargo de direção,  já  que 

dantes não vislumbravam esse empreendimento. 

 
Escolher dirigentes a partir da base é uma coisa importante, mas, naquela época, 

realmente era novidade e a Maisa e Alba não pensavam nisso. Foi muito 

surpreendente ter aquele apoio e elas amavam a Escola. Tinham muito resp eito com 

a Escola. Eram crias da casa. Mas não era o perfil dela nem da Alba. Eram muito 
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voltadas para a assistência. Maisa tinha uma liderança no DIP. Eu acho que isso 

ajudou realmente. Alba era muito respeitada na clínica médica e  muito  querida 

pelos alunos, teve esse respaldo e isso pesava para a eleição. Maisa tinha um papel 

mais político e Alba ficava na Escola na retaguarda. Tudo ajudou. Acho que foi 

uma dupla perfeita. (E 11) 

 

Para Setton, (2002, p. 62), "habitus não é  destino,  é  uma  noção  que  me  auxilia  a 

pensar as  características  de  uma  identidade  social,  de  uma  experiência  biográfica,  um  sistema 

de orientação  ora  consciente  ora  inconsciente.  Habitus  como  uma  matriz  cultural  que 

predispõe os indivíduos a fazerem  suas  escolhas”.  Nesse  sentido,  a  partir do momento  em que 

se formou um grupo de adesão à candidatura  da  professora  Maisa,  ela  buscou  uma  parceira 

para juntas enfrentarem esse desafio, de sair da posição de agente conduzido para a postura de 

agente condutor do caminho da Escola, embora ainda  não  fosse  consciente  a compreensão  do 

jogo que estava se estabelecendo no campo. 

De qualquer forma, valeria a  pena  apostar,  trazendo  no  bojo  de  suas  propostas o jeito 

de cada uma, o  modo,  o  estilo,  o  habitus gerencial até  então constituído.  No entanto, pode ir  

se reestruturando através dos espaços sociais percorridos  no  trabalho  e das reflexões  oriundas  

das lutas, alianças e oposições que iam emergindo no  processo  de  gerenciar  uma  unidade  e 

ensino. Dessa forma, o docente-gestor agrega conhecimentos e experiências de diferentes 

campos e espaços sociais e, na medida em que  amplia  sua  visão,  refaz  sua  relação  com  o 

campo e com os agentes institucionais. 

Alimenta, portanto, a relação campo-individuo-campo e reestrutura seu habitus  como 

pode reestruturar o campo, numa perspectiva dialética e relacional. O padrão de 

relacionamento da direção para com  a  comunidade  da  Escola  de  Enfermagem  e  com agentes 

de outros espaços percorridos determinou o envolvimento de seus pares na organização dos 

processos administrativos que conduziriam a efetivação de  muitos  anseios  desenhado  em 

campanha e do desejo dos docentes que foi sendo explicitado nas plenárias departamentais, ao  

longo dessa gestão. 

Fundamentalmente a direção, principalmente na figura da professora Maisa Freire, que 

assumiu o papel politico enquanto gestora  da  Escola,  percorreu  os  espaços  acadêmicos  e  se 

fez reconhecer  entre  os  agentes institucionais de poder na  Universidade  e  assim foi 

constituindo seu capital politico e  simbólico  no  espaço  social acadêmico.  Dentro  do  seu estilo  

de administrar, do seu habitus gerencial, foi sendo  reconhecida como  uma  agente  dócil, 

respeitosa, firme e persistente na luta para pelos interesses dos seus pares e  pela  ascensão da 

Escola de Enfermagem no campo da saúde. 
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9. AS TENDÊNCIAS DE MODELOS GERENCIAIS DA DIREÇÃO DA ESCOLA DE 

ENFERMAGEM NO PERÍODO DE 1987-1991 

 
Aborda-se nessa categoria as ações da direção da Escola de Enfermagem, descritas  nas 

atas das reuniões do Colegiado de Unidade, ao longo da gestão das professoras Maisa  Freire e 

Alba Alconforado e obtidas através dos depoimentos  que  emergiram  nas  entrevistas  de  forma 

que se possa estabelecer a tendência gerencial da direção exercida no  período  de 1987 a 1991, 

que ensejaram um modelo de ação. 

 
A experiência das docentes que  ocuparam o  cargo  de direção  e vice-direção  da Escola 

de Enfermagem, no período de 1987 a 1991, estava voltada para o exercício  da  prática  

professoral e assistencial. O ensino ainda estava muito pautado na  compreensão  de  professor 

ensina e o aluno aprende, mas as professoras já identificavam a necessidade de participação 

do aluno no seu processo de aprendizado acrescido da perspectiva relacional entre docente- aluno-

enfermeiros-equipe    de    enfermagem-equipe    multidisciplinar-pacientes-família.    Essa    era a 

prática exercida por ambas nas unidades de DIP  e  clínica  médica  do  Hospital  Universitário onde 

as professoras atuavam, respectivamente. 

Acentua-se  que  a  professora  Alba  tinha  exercido  atividade  administrativa  no   seu 

vínculo como enfermeira enquanto servidora do Ministério da Saúde e  atuou  como  chefe  do 

serviço de odontologia o que lhe deu  certa  experiência  na  gerencia  de  um  serviço.  Segundo  

E11, embora ela não tivesse formação  específica,  ela  falava:  -  “que  quando  administrou  o 

serviço, não conseguia fazer só a parte burocrática. Ela tinha  que  se  envolver,  saber  o  que 

estava  acontecendo  e  interferir  no  que  precisava”.  Além  disso,  continua  E11,  “ela  sabia 

circular muito bem  entre os  enfermeiros  e  os  alunos  na  clinica  médica  onde  atuou  muitos 

anos”. 

Maisa Freire tinha uma vivência em outros campos e associações de classe e, em  

depoimento a Revista Enfermagem Científica  (1989,  p.  2),  mencionou  a  necessidade  de 

mudança no currículo ressaltando  a  necessidade  de  “articular  o  ensino  com  a  realidade  de 

saúde do país” e a necessidade da formação do enfermeiro voltar-se às questões sociais e as 

demandas da comunidade. 

Além disso, as duas professoras tinham uma percepção do quanto  o  relacionamento 

poderia ser um facilitador ao processo de trabalho. Ambas mantinham uma relação muito positiva 

com os enfermeiros e  equipe multiprofissional  do  hospital,  entendendo  essa  parceria seria 

proveitosa para o trabalho dos enfermeiros e para o aprendizado dos alunos. 
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A gente buscava manter um ambiente agradável de trabalho, entrosar com o 

enfermeiro e fazer parte realmente daquele meio. Mas nem todos eram assim. [...] 

Alba trabalhava assim no sexto andar e sempre teve esse entrosamento com os 

enfermeiros de lá e a Maisa no DIP era da mesma forma. Eram então muito 

respeitadas por toda equipe, pelos médicos, nutricionistas. Elas trabalhavam juntas 

com a equipe. Eram pessoas queridas e capazes de assumir a direção porque sabiam 

lidar com as diferenças, com pessoas difíceis. (E11) 

 
Quando eu entrei na Escola, Alba era aluna e Maisa estava se formando. Eu conheci 

todo percurso delas. Mesmo fora do cargo elas faziam tudo para ajudar a todos. Um 

carinho muito grande que elas tinham com as pessoas. Sabiam cativar as pessoas a 

sua volta. (E2) 

 

A questão relacional é um aspecto que favorece bastante a gestão de uma Unidade  de 

ensino ou mesmo de uma Unidade assistencial. Apesar das duas docentes não terem exercido 

anteriormente cargos na Universidade, compreende-se que o fazer gerencial é um  fazer  que 

antecede a formação já que ele tem uma  forte  articulação  com  várias  ações  inerentes  ao 

exercício da profissão de enfermagem e da docência. 

Acrescenta-se também que as ações do agente-gestor  estão  articuladas  a  sua 

compreensão do mundo social e do mundo do trabalho e podem ser  construídas  a  partir  da 

prática docente,  da prática assistencial, de conhecimento adquirido através de leituras e das 

interações com agentes do campo gerencial. Tais aspectos nos reportam  à  noção  de  habitus 

como teoria explicativa do ato de administrar  constituído  de  saberes  adquiridos,  ao  longo  da 

vida, através de diferentes experiências e trocas relacionais em  diferentes  espaços  sociais  e 

campos do saber. 

Eu só sei que a Maisa administrava de uma forma assim muito humana, muito 

responsável. Era uma criatura boa na sua natureza, na sua essência. Era uma pessoa 

que tinha a noção das coisas, e es tava sempre pronta a fazer. Não media 

dificuldades. Isso era dela, antes de ser diretora. Depois, convivendo com ela mais de 

perto, na direção da Escola e em outra instituição, a gente percebia que elanse 

esforçava para fazer o melhor. (E2) 

 
Maisa era uma pessoa interessante. Aí que você vê o valor e o potencial da pessoa. 

Maisa e Alba eram pessoas abertas ao novo. Isso era delas porque a Escola era muito 

fechada ainda. Maisa, por exemplo, já tinha essas ideias de trazer os alunos e as 

chefias para o colegiado e ampliar a participação de todos e ainda teve resistências. 

Maisa tinha também uma liderança no DIP. Eu acho que isso ajudou realmente. E 

quando a gente cuida e ensina o aluno a cuidar, de alguma maneira ajuda muito, não 

é? A gente tem que administrar a assistência. Apesar daquele jeito frágil, manso, ela 

sabia o que ela queria, ela sabia direcionar as coisas (E11) 

 
Eu acho que gerência você faz todo dia na sua vida, mas no trabalho é u ma escolha. 

Elas sabiam disso. Por exemplo, se você gerencia uma clinica do hospital e não se 

organizar, as coisas não andam. A gerência não está ligada a papel, a essa coisa 

burocrática, mas tem gente que mesmo na assistência só fica presa ao papel. (E3)
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No entanto, não se pretende descartar a formação e experiência administrativa,  já  que 

ambas tem um valor fundamental na conduta gerencial  de  um  agente  na  universidade  ou  em 

outra organização, mas, de acordo com Motta (2003, p.370), “há questões administrativas que 

exigem  conhecimento  especializado, enquanto   outras   exigem   apenas  conhecimento  comum”. 

O autor destaca ainda que a definição de administrar, desde os primórdios das teorias 

organizacionais, relaciona-se a planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar e, mesmo 

considerando os avanços do conhecimento nesse campo, tal compreensão ainda é apropriada. 

Já, em relação ao conhecimento sobre administração em enfermagem, Sanna (2007, 

p.337) destaca que esse saber não pode  se  desvincular  das ciências  da  administração  embora 

não possa somente  se  limitar  a  elas  dependendo  da  finalidade  a que  se destina.  Nesse sentido, 

a autora lançou três agrupamentos importantes a ser pensado  e discutido: “as Bases 

Ideológicas e Teóricas, os Métodos de Intervenção e as Práticas de Administração de 

Recursos” e, dentre os recursos  incluiu  os  de  “natureza  humana,  material,  física,  financeira, 

política e de informação”. 

Destaca-se, porém, que a diferença na forma de gerenciar está muito associada a 

compreensão dessas funções administrativas mas de certo   é  necessário  sair  da  rigidez 

preconizada no nascedouro  das  teorias  administrativas.  A  forma  de  controle austero  já  não 

mais é pertinente e a gestão de pessoas implica nas  relações  e  envolvimento  do  agente-gestor 

com os coparticipes do  processo  gerencial.  Motta  (2003)  ainda  ressalta  o  significado  político 

da  administração  e,  nesse  sentido, “do  ponto  de  vista  político,  administrar   significa   exercer  

um poder delegado” (ibid. p. 369). No entanto, o poder político  depende  do grau de influência  

que o gestor conseguiu estabelecer  no  espaço  da  organização  universitária  e  na  sua  relação  

com os agentes dos poderes superiores. 

Nas universidades, não  poderia  se  desconsiderar  o  caráter  político  que  está  imbuído 

nas  relações  dominantes-dominados  nos  diferentes  níveis  de  gestão.  Mas,  considerando  o 

saber do campo da administração, mesmo para  os  cargos  de  alto  nível  hierárquico,  não  se 

exigia do docente  a competência gerencial adquirida através de formação específica e, a 

grande maioria dos docentes, que estavam no cargo de gestão, pertencia a diferentes áreas do 

conhecimento onde nem sempre o saber administrativo tinha forte relevância ao longo da 

formação (SIQUEIRA, et al, 2016). 

Há de se considerar também que  os  docentes  que  ocupavam os  cargos de “confiança” 

da alta gerência na universidade eram indicados pelo reitor e poderiam advir das articulações 

políticas estabelecidas durante a campanha e perpassam pelo capital social, ou seja, pelo “conjunto 

de recursos (atuais ou potenciais) que estão ligados à posse de uma rede durável de relações mais 

ou menos institucionalizadas, em que os agentes se  reconhecem como  pares  ou como vinculados a  
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determinado(s)  grupo(s)”  (NOGUEIRA;  CATANI,  2015,  p.  10). Entretanto, essa união poderia 

ser útil por algum motivo ou até mesmo por um período de conveniência. Tal fato é perceptível visto 

que, em cada processo de escolha realizado na Universidade, os grupos de apoio ou de resistência 

se refaziam de acordo com demandas e interesses políticos. 

Dessa forma, a posição de um determinado agente ou grupo em determinado espaço da 

universidade acaba sendo definida pela distribuição de poder  que  cada  um  possui  de  acordo 

com seu capital simbólico que lhes confere certo prestigio e reputação. Nesse jogo político  de 

poder simbólico, a posição do agente no campo social é determinada pelo seu potencial  de 

influência sobre outros, sobre o quanto cada um poderia trazer de benefício (apoio) para 

determinada candidatura. 

Nesses casos, ao assumir cargos da alta gerência, os docentes passam a ter uma 

legitimidade de poder muito mais político do que administrativo  e,  portanto,  “os  sistemas 

simbólicos cumprem a sua função política de instrumentos de imposição ou de legitimação da 

dominação” (BOURDIEU, 2011a, p. 11). 

Mas, além das articulações que poderiam ser estabelecidas nas campanhas, o fato mais 

relevante nesse processo foi o envolvimento de toda a comunidade acadêmica e da luta dos 

dirigentes eleitos para conquistarem o direito de serem nomeados, respeitando o processo 

democrático estabelecido internamente na universidade, superando os preceitos normativos do 

Estatuto, embora se mantivesse as listas tríplices ou sêxtuplas  constituídas  nos  conselhos 

pertinentes, para nomeação dos gestores das universidades federais. 

No caso das professoras Maisa Freire e Alba Alconforado, o cargo de direção  lhes  

conferiu um poder simbólico conquistado através da consulta à comunidade acadêmica da 

Escola de Enfermagem e, tal  fato,  suscitou  muitas expectativas em todo corpo social 

acadêmico em função do processo democrático iniciado na UFF, em 1985, com a escolha do 

Reitor para o quadriênio 1986-1990. Em seguida, houve escolha das chefias de departamento, 

considerada a célula mater das universidades,  de  onde  emergem  a  maioria  das  propostas  e 

onde se fazia acontecer os programas e projetos de ensino, extensão e pesquisa. 

 
Na época, a sociedade como um todo estava ávida por escolher, exercer seus 

direitos. Saímos de uma ditadura, então era uma euforia só. E na universidade não 

foi diferente. Todos queriam falar e pleitear espaços e defender suas ideias. Era um 

direito conquistado e valeria a pena. E esse processo perdura até hoje. (E10) 

 
O processo de consulta veio como efeito dominó. Depois do reitor foi para todos os 

Centros. Eram várias eleições. Depois os departamentos, unidades. Foi um processo 

de aprendizagem da Universidade. Gente! Democracia dá trabalho, só que tem muita 

gente que quer a democracia, mas não quer trabalhar em prol dela. Havia grande 

dificuldade dos gestores na operacionalização de suas ideias. Foi muito bom, mas o 

trabalho foi grande. Era a primeira experiência e aprendemos muito com o tempo. 

(E9) 

 

Antecede a escolha, através do voto da comunidade da direção da  Escola  de 

Enfermagem, uma latente inquietação em função da forma  centralizadora  com  que  eram 
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conduzidas as reuniões do Colegiado de Unidade e a tomada de decisão. Na subjetividade das 

relações e nas relações informais  da  organização,  percebiam-se  as  articulações  entre  o  staff
77

 

da Escola que buscava aliados entre o corpo docente  que  compunha  o  Colegiado para 

aprovação de questões, sem que houvesse margem para embates e discussões prolongadas. 

De acordo com Bourdieu, as relações de poder, podem estar explícitas ou implícitas, 

podem ser conscientes ou inconscientes, mas permeiam as relações humanas, em qualquer 

campo do conhecimento e se materializam no espaço social em que se atua. Alguns depoentes 

abordaram as relações e o habitus gerencial empregado na condução  das  questões  e  as  

posições de concordância ou de oposição  dos  agentes  dominados.  Assim,  o  modus  operandi 

da realidade no período, que antecede a escolha  dos  dirigentes  da Escola  de Enfermagem,  era 

mais rígido, controlador e estabelecia  distinções.  Esse  modelo  orientava  a  condução  das 

decisões dos seus dirigentes e dos agentes que coadunavam com esse modelo. 

 
O que eu notei, quando cheguei, é que se éramos totalmente afastados da direção. Eu 

sentia isso. Apesar de que eu participava das reuniões do colegiado, mas as coisas 

vinham muito prontas, não é? E aí a gente teve que ap render a construir essa questão 

de não só receber as coisas, porque praticamente já vinham decididas. (E14) 

Eleger os seus representantes, significou um grande avanço porque o modelo que a 

gente tinha com composição da lista tríplice não era o melhor. Muit as vezes, o 

indivíduo não era aquele professor que realmente representava o pensamento do 

grupo, da maioria e isso muda a maneira de agir. (E7) 

 
Antes do processo de eleição, o colegiado votava o nome das pessoas que queriam 

concorrer à direção da Escola. Havia um movimento, as pessoas falavam e 

apresentavam no colegiado e se montava a lista tríplice e era encaminhada para a 

universidade. (E6) 

Naturalmente, havia articulações entre as chefias e a direção para que o  pleito,  realizado em 

escrutínio secreto, fosse tranquilo e composto por quem apoiasse o  modo  de condução gerencial da 

direção da Unidade e do departamento MEM. Esse modelo de gestão permeava certamente toda a 

Universidade e estava de acordo com um sistema vigente há muitos anos, e nele se articula para se  

obter o consenso  e, dessa forma,  o empreendimento  de gerir a unidade ocorreria de forma tranquila 

e sob controle. Segundo Micelli (2013), Bourdieu  retifica a teoria do consenso entendida como uma 

concepção capaz de revelar as condições institucionais que criam e transformam os aparelhos de 

produção simbólica. 

Os sistemas simbólicos se legitimam numa determinada organização social e são 

construídos e operados pelos grupos que alcançaram uma posição dominante. A 

cultura torna-se dominante porque é a cultura dos grupos que dominam e não porque 

leva consigo algum elemento que a torne superior (ALMEIDA, 2007, p. 47). 

 

77 
Conjunto de pessoas que ocupam os cargos de chefia de departamento, coordenação de cursos e assessora a 

direção da unidade na condução das questões inerentes a universidad e com a equipe de enfermagem do HUAP e 

(Nota da autora). 
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Nesse contexto, as reuniões departamentais e do  Colegiado  de  Unidade  aconteciam  

sem embates e exposição explícitas de ideias. Os docentes que se opunham, emudeciam sua 

insatisfação já que teriam poucos adeptos a se arriscar  nessa  proposição.  Isso  vem ao encontro 

do entendimento de que a instituição é palco  de  subjetividade,  de  sofrimento  e  de  gozo  e 

segundo Kaës (1991, p. 1). “[...] sofremos  por não  conseguir  que  a singularidade  de nossa  fala 

se faça reconhecer”. 

Naquela época, dada às condições, com pouco número de professores era sempre 

uma troca de pastas. A gente percebia nitidamente que existia dentro da Escola o 

grupo A e o grupo B. Ao grupo A tudo era permitido e ao grupo B nunca nenhuma 

situação. Um grupo tinha possibilidade de assento aos cargos e de todas outras 

coisas, como solicitação de participação em alguma coisa, solicitação de mudança de 

disciplina, de estar com A ou com B. Tinha alguns privilégios. Tinha professores 

contrários a isso, a gente não se sentia bem, mas era esse o modo que existia desde 

aluna. Havia receio da gente se posicionar e ficar numa posição desconfortável na 

Escola. (E3) 

Mas, havia um movimento no ambiente universitário que comportava  agentes  das 

diferentes categorias institucionais e de diferentes campos que não  aceitavam  essa  forma  de 

escolha dos gestores determinada no Estatuto. O grupo  de  agentes  adeptos  a  escolher  os 

gestores crescia e o desejo era de liberdade  de expressão  e comprometimento dos candidatos  

com os anseios da comunidade. 

Antecede a eleição da professora Maisa junto com a professora Alba essa discussão. 

Havia já todo um movimento para que passássemos a ter processo democrático de 

escolha. Então o movimento que culminou com a eleição na nossa Escola de 

Enfermagem era um ponto dentro de um movimento maior na Universidade por 

pleitos eleitorais mais democráticos. E porque isso vinha acontecendo? Exatamente 

porque a comunidade acadêmica na Universidade e também na Escola de 

Enfermagem queria ter uma voz mais ativa, mais representada, responsável pelas 

ações que eram feitas. (E7) 

 

Assim como no país a gente também acreditava que os nossos problemas estariam 

resolvidos por que nós iríamos escolher aquele que seria o salvador da pátria, aquele 

que traria a solução para todos os problemas. Então era realmente um momento de 

euforia, de satisfação, achando que as coisas agora estavam começando a acontecer 

da forma mais correta. (E10) 

 

Eu já participei desse primeiro processo. Eu acho que foi muito bom para a Escola e 

tinha tudo a ver com o movimento democrático da época. As pessoas queriam 

exercer o seu direito de escolher os governantes, desde a presidência da República,  

até aqueles com quem trabalhava nos cargos de direção. Esse processo chegou e 

mudou muito. (E14) 

No entanto, o processo democrático na Universidade incitava as mudanças, mas elas 

não viriam como uma fórmula mágica a modificar tudo, pois  implicava  em  transformação  da  

cultura e consequente modificação  de  postura  dos  gestores  e  demais  agentes.  A  intenção  era 

de conduzir seus agentes a um novo modo de pensamento, a um novo habitus nas relações 

estabelecidas no processo de trabalho de gerenciar a UFF. 

O exercício de cidadania e de convencimento de alguns docentes acontecia  muito  pelo 

poder de persuasão. Alguns depoentes expressam que não existia uma unanimidade quanto à 

aceitação do novo processo para escolha da direção. Existiam dúvidas que perpassava pelo 
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rompimento de “círculos”, já que a opção de eleger seus  dirigentes  traz  consigo  a  

possibilidades de mudança de condutas e posicionamentos. Foi também considerado que essas 

expectativas estariam sendo mediadas pelos professores recém-concursados, já que os  mais  

antigos eram os resistentes ao novo  modelo.  As  afirmações  a  seguir  abordam  tais  

considerações. 

De inicio, algumas pessoas mais antigas na Escola, até ficaram meio receosas. [...] 

Eu acho que foi um avanço muito grande, mas houve resistência por parte de alguns, 

por não ter conhecimento de como seria isso. Eram resistentes ao processo de 

escolha. (E6) 

 

O processo de escolha dos dirigentes é um privilegio e, nesse sentido, é positivo. 

Mas no inicio, na época, eu achava que não era. Não sabia se estávamos preparados, 

mas depois sim, até porque mais professores entraram na Escola e a gente conseguiu 

romper um pouquinho dessa teia que existia. Muitas pessoas jovens entraram na 

Escola. Isso era novo. (E3) 

 
Eu peguei esse período de transição. Eu acho que escolher foi melhor, mas para mim 

não fazia diferença nenhuma. Eu sempre gostei de trabalhar e então não fazia 

diferença. Quem entrasse ou não entrasse, para mim não fazia diferença. (E12) 

 
Esse processo de consulta não me gerou expectativa porque mesmo antes da eleição 

sempre tínhamos um resultado bom. Antes nós tínhamos uma lista com os mais 

votados internamente e dali se indicava quem seria a direção. (E2) 

Não ter a opção  de  eleger  seus  representantes era um processo que  esteve  circunscrito 

na história do país por muitos anos e era natural o receio diante dessa mudança na Escola. 

Bourdieu (2006) ressaltou que, quando  se  deseja  a  solução  de  um problema,  há  de se pensar 

na condução histórica do mesmo e  “a  ciência  do  homem não  pode  pôr a  si mesma  outro  fim 

que não seja o de se  (re)apropriar,  pela  tomada  de  consciência  [...]”.  Ou seja,  é  ilusório  não 

ver que a solução de uma  dificuldade  social  não  pode  ser  compreendida  noutro  domínio  que 

não seja do processo histórico e, tal fato perpassa pela alienação induzida por anos ou pelos 

interesses dominantes. E, esse momento era tão diferente e era até difícil de acreditar. 

 
Certamente foi uma coisa boa, porque escolher dirigentes a partir da base é uma 

coisa importante, mas naquela época realmente era novidade, era uma coisa meio 

surreal, era uma cois a que não dava para acreditar se seria possível, não é? Se teria 

fidedignidade mesmo. (E11) 

 
A Alba ensinava na clínica médica e Maísa no DIP. Elas eram pessoas queridas, em 

todos os espaços da enfermagem pela afinidade, pelas relações interpessoais, pelo 

respeito a essa prática delas, mas, principalmente a questão das relações, definiu a 

escolha da comunidade. (E10) 

 

Porem, muitos agentes institucionais já  entendiam o novo momento e era preciso 

avançar e vislumbrar outros caminhos e formas, acompanhando o processo  de  escolha  dos 

gestores da UFF, para gerar um processo mais democrático no interior na Escola, com a 

participação de todos seus agentes. Era  tempo  de  alçar  voos   maiores,  sem  deixar  de 

reconhecer que o processo leva tempo e de reconhecer a importância dos gestores  que 

antecederam a esse período e construíram o caminho da Escola no modelo vigente. 
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Gerou muitas, muita coisa. Gerou uma expectativa muito grande porque era o 

primeiro momento em que você participava de alguma coisa e lhe dariam voz em 

alguma coisa. Gerou uma expectativa no sentido da gente ter algumas mudanças. 

Mudança na presença da Escola no próprio Hospital Universitário e dentro da 

própria universidade. Seria possível? Eu pensava. (E3) 

 
É um processo que leva certa demora, espera, paciência, calma. Mas a gente 

conquista. Só o tempo ajuda e também tendo o grupo como um todo nesse processo. 

Não adianta três ou quatro terem esse amadurecimento. Tem que ser do grupo como 

um todo, mesmo que não sejam todos, entende? Mas, não podemos deixar de 

ressaltar a importância de todos que lutaram por nossa Escola. Esse respeito é 

fundamental. (E4) 

 
Uma expectativa que surgiu foi no sentido de termos uma abertura maior na escolha, 

porque passou a ter participação maior dos professores e também dos alun os e 

funcionários que antes não tinha. Expectativa de algo mais democrático. (E5) 

 

A expectativa era de que o processo  de  escolha  dos  dirigentes  na  Escola  de 

Enfermagem daria uma nova formatação ao posicionamento dos professores que iria  além  do 

espaço social da Escola. Vislumbrava-se que houvesse transformações  de  postura  na  atuação 

junto ao HUAP, na participação política  não  só  interna,  mas  abrangendo  a Universidade  como 

um todo. Havia uma sensação de sentir-se visto e reconhecido enquanto agente atuante na 

Universidade e o desejo de ampliar as relações restritas aos muros da Escola. 

 
No próprio conselho da Universidade a gente participava, mas não via quase 

ninguém da nossa área falar. A partir daí a gente começou se sentir parte do grupo, 

ser procurada por outros colegas de outras unidades como engenharia, arquitetura, 

filosofia. Começamos a nos articular e ter voz em outros locais. Porque antes a gente 

se sentia meio acuado. Não tinha presença e voz forte. (E4) 

 

Acho que foi muito bom. É uma outra dinâmica de relacionamento das chefias com 

os subordinados. A gente teve que realmente tentar construir toda uma nova forma de 

discussão. (E14) 

 
Então eu tenho sempre uma esperança muito grande pelo porvir, o vir a ser. Na 

verdade, eu acho que foi um crescimento grande, principalmente para nós 

professores de enfermagem. Eu acho que foi um amadurecimento essa nova fase. A 

gente precisava abrir novos horizontes. (E13) 

 

As possibilidades estavam abertas para transformação do habitus dos gestores e dos 

demais agentes no campo institucional da Escola. Parece que havia a possibilidade de dirimir 

distâncias entre agentes de outros campos de conhecimento da Universidade, agentes esses 

considerados mais dinâmicos e arrojados  e  que  obtinham  maior  projeção  no  ambiente 

acadêmico. Como se houvesse  um  espelho  que  reluziam  posições  mais  ativas  e  habitus 

distintos em outros espaços da UFF. 

Nesse sentido, Bourdieu (2011) diz que o habitus  gera  práticas  distintas  e  distintivas 

como  também  sistemas  classificatórios,  de  visão  e  de  divisão,  e  gostos  diferentes.  Através 

dele se estabelece “diferenças entre o que é bom e mau, entre o  bem e  o  mal,  entre o que é 

distinto e o que é vulgar etc.[...]” Assim, “o mesmo comportamento ou  o  mesmo  bem pode 

parecer distinto para um, pretensioso ou ostentatório para outro,  e  vulgar  para  um  terceiro” 

(ibid., p. 22). 
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Ainda que certos  receios  houvesse  entre  alguns  agentes,  se  iniciou  algo  que  teria  que 

ser construído ao longo da nova gestão, das professoras  Maisa  Freires  e  Alba  Alconforado. 

Como no país, o corpo social da Escola estava imerso na edificação de uma nova ordem de 

gerenciamento e de relações. O sentido do coletivo estava alimentado por essa proposição e 

necessitava de parcerias, de alianças, de uma representação fidedigna dos anseios de todos os 

agentes, de uma política conciliável de  organizar  as relações  de  poder e  de  conduzir  a  Escola  

de Enfermagem. 

Iniciando esse novo momento, em 1986, na Escola de Enfermagem da UFF, houve a 

composição de duas chapas, o que trouxe aos agentes uma maior possibilidade de escolha, de 

discussão frente à exposição e envolveu  todo  corpo  social  acadêmico.  Essa  ação  estava  

imbuída da esperança de transformações na condução gerencial e envolvia o 

comprometimento da representatividade dos anseios de todo o coletivo da Escola. 

 
A gente queria ter maior aproximação e participação. A escolha da diretora gerou 

essa expectativa geral. Me parecia que nem sempre a vontade dos professores, dos 

estudantes, era defendida, pela diretoria no Centro e na Reitoria. A diretora me 

parecia muito afastada de sua base e, a partir de então, passou a estar mais próxima, 

tanto a diretoria e depois a chefia do departamento. (E14) 

 
Se você é eleito, você tem um compromisso. Se você fez uma plataforma, você fez 

uma campanha em cima de alguma coisa que você idealizou, que você pensou de 

melhor para a instituição. Se você se compromete, você deve alguma coisa àquelas 

pessoas. Então, se você é indicado, você não tem essa responsabilidade, esse 

compromisso. Com a eleição, você fica mais exposta. As pessoas podem chegar e te 

falar: - você não disse que ia fazer isso? Há mudanças muito positivas. (E11) 

 
Acho ideal que haja participação de todos. É claro que a gente enfrenta mais 

problemas porque, quando sai a pessoa eleita, tem aprovação da maioria e dava mais 

trabalho, mas em compensação a gente era mais prestigiada tendo a eleição, ao invés 

de se indicação por um colegiado. Se fosse rejeitada, era um processo natural porque 

não é obrigado todo mundo gostar da candidata. Muito melhor do que a indica ção. 

Indicação dá a ideia de privilégio e isso nunca me agradou. Eu acho que a gente tem 

que lutar pelo que a gente quer. (E1) 

 

As relações entre os agentes se estabelecem no campo  e, de acordo com suas posições, 

são determinadas a forma de interagir. Apesar de terem propriedades comuns, os campos se 

definem por seus objetivos específicos que se operacionalizam num espaço social produzido e 

sustentado por  princípios,  hierarquias  e  lutas  travadas  no  seu  interior,  dependendo  das 

relações de poder que se expressam pela linguagem em função de bens, coisas materiais e 

simbólicas que estão em jogo (BOURDIEU, 2006, p. 65-67). 

Como o poder na estrutura hierárquica universitária foi obtido através da escolha dos 

agentes-gestores, o habitus gerencial deveria estar norteado  pelos princípios e  acordos 

estabelecido na trama do processo de campanha  das chapas.  Para a  Escola  de Enfermagem foi 

um momento ímpar já que inaugurava seu primeiro pleito eleitoral para  a  direção  da  Unidade 

com opção de escolha, entre duas chapas, fato que não aconteceu  em todas  as  unidades  de 

ensino da UFF. 
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Com a eleição a gente sente que é mais efetivo, porque agora tem o grupo dizendo 

quem ele quer, garantido pelo voto e podemos escolher naquele momento entre uma 

e outra. (E2) 

 
Na enfermagem, acho que foi uma das únicas a ter duas chapas. A maioria que eu 

me lembre, muitas escolas tiveram só uma chapa. Esse processo eu vi com muito 

bons olhos. Afinal de contas é um processo democrático em que as pessoas podem 

mostrar a que elas vieram, nessa posição ou nessa composição de chapa. Ela quer ser 

diretora, mas o que propõe? A gente sabe que numa plataforma nem tudo será 

realizado, mas pelo menos as pessoas tem o compromisso de levar adiante o que ela 

se propôs ou os desejos de quem ela representava na é poca. Na época não, sempre. 

(E14) 

 
Então, ter uma eleição significou ter a possibilidade da gente conhecer plataformas 

de trabalho, projetos, intenções e poder estar participando como corresponsável e 

isso foi um grande avanço. (E7) 

Após o pleito, as professoras  Maisa Freire e Alba  Alconforado  foram  nomeadas  ao 

cargo. Eram docentes reconhecidas pela sua rede de  relações  com o corpo social da Escola  e 

com a equipe de enfermagem do HUAP, além  da  inclusão  respeitosa  entre  profissionais  de 

outros campos da saúde e da educação e entre alunos. Essa relação, também está associada ao 

capital social de ambas, que se relaciona ao universo de intercâmbio que puderam alçar ao longo de 

suas carreiras enquanto docente.  O poder  oriundo  desse  capital  foi  um  fator  importante para a 

adesão do corpo social da  Escola  à  chapa  “Otimização”,  que  elas compunham e, nesse caso, o 

capital social é resultado de uma relação profícua à produção de confiança  interpessoal, tendo  em  

vista   que   ambas  tinham  um  relacionamento  de  proximidade e de reconhecimento profissional. 

Bourdieu (1989) entende que o espaço social é um campo de lutas no qual os agentes 

individuais ou em grupos, elaboram táticas ou estratégias  que  os  permitem  conservar  ou 

aprimorar sua posição social.  As  estratégias  selecionadas  tem  relação  com os  tipos  de  capital 

e, no  espaço  da  Escola  de  Enfermagem,  o  capital social de  alguns  de seus agentes determinou 

o pleito de escolha dos seus dirigentes. 

Maisa Freire, docente há muitos anos, atuava na  enfermaria  do DIP,  unidade  do HUAP 

que tinha uma  assistência  diferenciada  destacando-se  pelo  trabalho  com  a  equipe 

multidisciplinar, o  que  não  era  regra  em  muitas  outras  unidades  do  Hospital.  Nesse  setor, 

havia uma integração ensino serviço que acontecia naturalmente, sem que houvesse  uma 

determinação formal estabelecida. Era um processo de trabalho dinâmico e proporcionava aos 

alunos  experimentar  um  aprendizado  particularmente  especial, já  que   eles   integravam   a 

equipe nas discussões dos casos clínicos dos pacientes, que aconteciam diariamente. 

Mas eu acho que foi um avanço muito grande para a Escola de Enfermagem e para a 

Universidade. No caso, a Maisa era uma pessoa que transitava muito bem nesses 

seguimentos, ligado a alunos, funcionários e a professores. (E6) 

 
Maisa era gentil por natureza e tinha conhecimento. Era uma pessoa trabalhadeira. 

Alba era também uma pessoa boa da gente trabalhar. Nunca soube de indisposição 

com ninguém, pelo contrário[...] Eram pessoas muito educadas, sabiam atender as 

pessoas e eram muito queridas por todos os segmentos. (E1) 

 
Maisa e Alba tinham uma interação muito grande. Maisa foi professora de Alba e na 

época havia uma diferença de se relacionar com colegas que um dia foi seu 
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professor. Alba sempre gostou e respeitava muito Maisa. Mas , a formação da chapa 

em si, foi uma coisa de supetão porque não foi uma decisão da Alba ser vice - 

diretora. Ela foi convidada pela Maisa e tinha um grupo dizendo: - Alba, vem! 

Porque era muito importante nessa época conquistar os votos de alunos e vamos ser 

sincera, ela sempre foi muito querida pelos alunos, e isso deu respaldo para ela 

aceitar. Ela tinha o voto dos alunos e começou a interagir na campanha. (E11) 

 

Foi mencionado por E7 que outros encontros, na  universidade  proporcionaram  a 

professora Maisa Freire ampliação do seu  capital  cultural,  o  que  lhe  confere  benefícios 

específicos que se pode obter no ambiente acadêmico. Trata-se do capital cultural no estado 

incorporado, ou seja, sua incorporação pressupõe  aquisição  de  um  trabalho  individual  do 

sujeito sobre si mesmo, passando a fazer parte da pessoa, de seu habitus. Ele é acrescentado “pelo 

próprio individuo ao seu patrimônio hereditário; de forma que  consegue  acumular  os prestígios da 

propriedade inata e os méritos da aquisição” (BOUDIEU, 2015. p. 75) 

 
Ela também foi uma professora que tinha participado do movimento docente, da 

ADUFF antes de ser diretora. Além de ser professora de DIP, ela era professora de 

licenciatura, tinha parceria com a Faculdade de Educação. Aí ela galga essa visão 

para além do momento, quando ela se aproxima tanto do movimento docente quanto 

da parceria com a Faculdade de Educação. Essas parcerias da Maísa fizeram com 

que ela tenha uma gestão para além do tempo. (E7) 

 

Entende-se que a noção  de habitus está associada a “um conhecimento adquirido  e 

também de um  haver,  um  capital (de  um  sujeito  transcendental na  tradição  idealista),  habitus, 

a bexis
78

, indica a posição incorporada, quase postural [...]” de um agente em ação[...] 

(BOURDIEU, 2011, p.61). Assim, o  capital  cultural  adquirido  pela  professora  Maisa,  aliado 

ao capital social tendo em vista o poder de  influência  dela  e  da  professora  Alba  Alconforado 

lhes conferiram o privilégio  de  serem  as  primeiras  dirigentes  eleitas  como  diretoras  da  Escola 

de Enfermagem da UFF. 

Por outro lado, houve um investimento pessoal de ambas, uma estratégia calculada, 

uma ação com finalidade de ganhar o peito, embora não se tivesse a clareza ou a percepção da 

extensão do poder  simbólico  de  ambas,  enquanto  instrumento  de  luta  e  de  representatividade 

no espaço da Escola de Enfermagem. 

 
Acho que para Maisa foi uma coisa muito surpreendente. Até ganhar aquele pleito 

foi surpreendente. É que não se esperava. Tínhamos duas chapas: a de Maisa e de 

Milma [...] (E11) 

 
As duas candidatas eram reconhecidas na Escola, com características diferentes, mas 

não menos importante. Eram pessoas muito respeitadas. A Escola se dividiu. (E3) 

 
A experiência contribui para que se faça uma boa gestão. Faz falta ter o 

conhecimento específico de administração. Eu, por exemplo, sentia falta de muit a 

coisa. Mas a gente busca, procura ir a outros setores da universidade, mas muita s 

coisas estavam se reorganizando. Nem o departamento do pessoal era organizado. 

(E1) 

De certo, não foi o capital incorporado na  área  gerencial  que  definiu  a  escolha  da  

chapa, até porque, não se ignorava que a professora Milma Lannes tinha um reconhecimento 

profissional enquanto liderança, em função de suas experiências bem sucedidas em cargos 
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anteriormente ocupados. E assim, as relações do poder simbólico, explícitas ou implícitas, 

conscientes ou não, que permeavam o espaço social da universidade, conferiu vitória a Chapa 

“Otimização”. 

A escolha da direção foi parte importante do processo  democrático,  mas  era  preciso 

tempo e amadurecimento dos  gestores  e  da  própria  comunidade  para maturar  e ter a clareza  

das posições que se desejavam tomar. 

Eu acho que foi uma experiência boa, mas com muitas dificuldades porque 

possivelmente faltava amadurecimento, mas com o tempo a gente vai aprendendo, 

vai entendendo o processo. Perfeito o processo nunca vai ser porque tem as maneiras 

diferentes de pensar, as diferenças nas escolhas, mas a democracia é dessa forma. A 

questão de o processo ser certo ou errado, só o tempo vai mostrando. Faz parte. É um 

amadurecimento. (E4) 

 
Havia agora uma obrigação de atender, ou pelo menos de representar a sua base, mas 

ainda hoje, eu vejo que as pessoas têm limitações a esse respeito [...] Eu acho que 

quando a pessoa é escolhida, ela tem obrigação de representar o pensamento, os 

desejos, os anseios do seu corpo. E se isso não acontece, é preciso dizer. (E14) 

 

As divergências aparecem e é normal porque  ficam mais explicitadas as lutas 

concorrenciais através das opiniões e posições dos agentes no campo, particularmente com a 

constituição do estado democrático. Os agentes se empoderam de seu papel e da amplitude de  

suas articulações. A primeira gestão eleita  era  só  o  inicio  de  um  processo  de  lutas  e  de 

avanços que viriam. E, conforme explicitado a seguir, cada direção da Escola de Enfermagem 

contribuiu o para manter as conquistas e desenvolver  novas  proposições  e,  nesse  caminho, 

ganhou a adesão de muitos dos agentes que estavam focados no crescimento e projeção da 

Escola. 

A cada novo pleito a gente queria crescer mais. Acho que cada gestor teve suas 

peculiaridades, mas sempre teve um elo comum a todas elas. Todas tinham a 

preocupação de nos colocar num patamar para além. Um patamar onde o 

conhecimento fosse o norte da gestão. Então uma tentou como você, o mestrado 

profissional, a outra o mestrado acadêmico, outra fortalecendo cursos de 

especialização. Abrimos para tantos cursos, não é? Então eu acho que as plataformas 

de trabalho falavam da abertura de cursos de pós -graduação, da possibilidade de 

fortalecermos as nossas pesquisas e isso é muito bacana. É um ponto que eu tenho de 

grande admiração por todas as gestoras, porque isso nos motivava a estar juntos. Se 

essa pessoa está pleiteando isso, então vamos estar juntos. (E7) 

 
Eu acredito que a gente tem sempre que pensar que estamos dentro de uma 

universidade e o processo para gente, na nossa categoria, como professor de 

enfermagem, sempre foi um pouco mais demorado e arrastado em relação a algumas 

unidades. De fato, a gente sente que isso. Mas o tempo trouxe mais amadurecimento 

até para escolher esse ou aquele diretor e para se tomar posições do que a gente 

desejava. (E4) 

 

 
 

78 
Equivalente a habitus em grego. Bourdieu, P. O poder simbólico. 2011, p. 62 
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A fala de E4, diz respeito à compreensão de campo e  aos  aspectos  diferentes  que 

constitui a realidade do mundo plural que é o espaço universitário, cheio de lógicas que 

correspondem a diferentes mundos, a diferentes  campos  onde  se  constrói e  se reproduz o que  

faz sentido para os agentes que  os constitui.  Assim,  as relações  de força  e de lutas  específicas, 

que ocorrem no campo, têm por objetivo conservar ou transformar a realidade  (BOURDIEU, 

2011, p. 61). 

No campo da enfermagem, as estratégias e as alianças foram efetivadas no  sentido  de 

mudar e,  por  meio dos interesses específicos, determinariam  onde  se  desejava  chegar.  Assim, 

o que configura um campo são as posições, as lutas  concorrenciais  e  os  interesses  de  seus 

agentes e das instituições em que estão inseridos. 

Nessa proposição de ir  à busca  das proposições  da Escola  de Enfermagem,  a direção  

das professoras Maisa Freire e Alba Alconforado enfrentou as diversidades da crise política e 

financeira do  país  que  refletiu  em  todas  as  universidades  públicas  federais  e, 

consequentemente, nas unidades de ensino, departamentos e coordenações dos cursos de 

graduação, que exercem  efetivamente  o  papel  das  universidades.  A  restrição  severa  de 

recursos financeiros  gerou  problemas  relacionados  à  limitação de recursos materiais, conserto 

de equipamentos, aquisição de docentes   e  técnico-administrativos,  através  de  contratação  ou 

por concurso público, dentre outros. 

Nesse sentido, a direção buscou exercer seu papel, enquanto representante político da 

Escola de Enfermagem, defendendo e encaminhando  as necessidades  da  Unidade  e  pretensões 

do departamento (MEM) e da coordenação de curso  de  graduação  (MGE),  de  forma  a 

conceber o apoio logístico possível à execução do trabalho administrativo e  acadêmico  da  

Unidade. 

A Unidade passou por momentos de muitas dificuldades exigindo que docentes do 

staff assumissem funções burocráticas no cotidiano do trabalho, pela carência extrema de 

funcionários administrativos que afetou todos os setores da Escola e, nesse sentido, a  direção 

buscou se articular com as chefias, principalmente em momentos de desânimo e abatimento, 

expressado em reunião. 

Professora Ângela fala de seu desanimo frente às dificuldades e a resolução dos 

problemas cotidianos da coordenação, que propostas são feitas, mas soluções são 

morosas ou inexistentes, exemplificando a questão do telefone que foi enviado 

aparelho sem linha, a promessa de microcomputadores que foram comprados para 

serem distribuídos pelas unidades, mas nossa escola não recebeu um aparelho. (Ata 

de 19/04/1989) 

 

A professora Maisa  ressaltou  que,  em  alguns momentos, estava ocorrendo dificuldade 

de entrosamento entre as chefias, embora reconhecesse que tal fato não acontecia por posições 

pessoais, mas estavam relacionadas à escassez de pessoal que dividisse o grande volume de 

questões a serem conduzidas em tempo hábil e também à falta  de  infraestrutura  que  contribuía 
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para retardar os caminhamentos solicitados de forma  adequada.  Nesse  sentido  foi considerado 

que as chefias deveriam  expressar  todas as dificuldades  para  buscarem estratégias  e caminhos  

em conjunto. (Ata de 29/12/1988) 

A direção buscou alianças e  apoio  junto  à direção  do CCS e a outros  agentes-gestores 

da UFF assim como aos conselhos pertinentes. Para subsidiar a defesa das necessidades e 

propostas, foi solicitado relatório e documentos que demonstrassem a carência de técnicos 

administrativos e de docentes (Ata de 19/04/1989, de  28/09/1989,  de  16/11/1990);  a 

deficiência de recursos materiais (Ata de 19/04/1989) e  as  relacionadas  a  conquista  da  sede 

(Ata de 8/06/1988, de 4/01/1989, de 02/04 /1990). Nesse caso, fez os encaminhamentos 

necessários aos gestores e aos conselhos pleiteando resoluções relacionadas às  demandas  do 

MEM, MEG e da própria direção (Atas de 17/09/1987, de 29/12/1988, de 19/04/1989, de 

19/10/1989 e de 2/04/1990). 

Por sua vez, a direção preocupou-se em apresentar seu plano  de  ação  na  primeira 

reunião do Colegiado (Ata de 14/05/1987), a prestação de contas (Ata  de  17/09/1987)  e 

relatório contendo as ações da gestão a ser discutido na reunião do Colegiado  (Ata  de 

19/09/1989). Solicitou apoio e colaboração dos membros do colegiado no  sentido  de  unir  

esforços (Ata de 14/05/1987), pleiteando que as reuniões do colegiado tivessem um caráter 

sistemático. 

Sua proposta era que o  Colegiado  de Unidade  ampliasse  sua  função.  Nesse caso, além 

de ser um órgão deliberativo, seria também um fórum de informação  e  debates  das  metas  a 

serem  alcançadas  pela  Escola e  pela  Universidade,  entendendo  que  um  maior  envolvimento  

iria contribuir para uma efetiva  coparticipação  dos  docentes   na  gestão  da  Escola  de 

Enfermagem (Ata de 17/07/1987). Por ocasião da posse  dos  novos  membros  do  Colegiado, 

para o biênio 1988-1990, a professora Maisa Freire reforçou a necessidade  de apoio  do grupo 

para montar o perfil do diretor da Unidade (Ata de 14/09/1988). 

Diante da situação  de  deficiência  de  recursos  físico,  humano  e  materiais,  a direção teve 

o aporte das chefias que colaboravam nas tentativas de conseguir salas de aulas em diferentes 

ambientes da UFF, suporte logístico ao assumiram funções burocráticas do departamento e da 

coordenação de curso e de apoio às negociações para a conquista da sede da Escola. Por parte  

dos membros do colegiado  de  Unidade,  muitos  se  propuseram a  elaborar as atas das reuniões  

no sentido de atender a precisão do momento, pela  restrição  quantitativa  e  qualitativa  de 

servidores administrativos (Ata de 14/09/1988). 

No que concerne à necessidade de negociação e articulações para atendimento das 

aspirações da direção e dos agentes da Escola de Enfermagem, a diretora constituiu diversas 

comissões para subsidiarem as discussões,  propor  ações  e  avaliar  determinações  que  fazia  jus 

as proposições da Escola, do CCS e da UFF como um todo. 
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Portanto, ao longo de sua gestão, a professora Maisa Freire  constituiu  grupos de 

trabalhos relacionados: ao estudo do vestibular  isolado  da  UFF  e  para  critérios  de distribuição 

de recursos financeiros e orçamento da Unidade (Ata  de  14/05/1987);  ao  estudo  de 

proposições da escola em relação a Estatuinte e elaboração de  critérios  para  mudança  do 

uniforme dos docentes  (Ata de 17/09/1987); a reestruturar espaço físico da Escola (Ata de 

17/09/1987); a elaboração de  projeto de ocupação do prédio  da Faculdade  de Educação  (Ata 

de 04/01)/1989); a agregar docentes nas  reuniões  que  definiam  critérios  da  necessidade  de 

novo espaço físico e organização da semana científica enquanto evento central da Escola de 

Enfermagem. (Ata de 19-04-1989) 

Com a conquista do prédio da  Faculdade  de  Educação,   outras  comissões  foram 

criadas, tais como: a de implantação da nova sede (Ata de 24/05/1990); a  de  seleção  de 

cantineiro da Escola (Ata de 7/08/1990); a que estava relacionada com a politica  de integração  

com a comunidade circunvizinha e  com  o  colégio  Liceu  Nilo  Peçanha,  (Ata  de  24/05/1990). 

Na condução do processo de seleção da subdiretora de enfermagem e para elaborar metas de 

ações assistenciais no HUAP também foi criado um grupo com essas perspectivas (Ata de 

6/09/1990). Ressalta-se também que a direção chegou a propor, junto aos membros  do  

Colegiado, uma assessoria para que os objetivos propostos fossem alcançados. (Ata de 

14/09/1988) 

Por outro lado, a diretora integrou algumas comissões, que relacionam-se a:  discutir  

recursos que seriam distribuídos pelas Unidades Universitárias do CCS (Ata de  29/12/1988); 

buscar soluções que favorecessem  a  integração  entre  enfermeiros  docentes  e  assistenciais, 

tendo em vista os conflitos vivenciados nessa gestão sobre a sucessão da subdiretora de  

enfermagem do HUAP, quando foi formalizada a “comissão paritária” (Ata de 13/01/1988). 

Também, integrou comissão definida pelo CUV para apurar, em todos os  departamentos  de 

ensino, as reais necessidades de docentes e técnico-administrativos (Ata de 19/10/1989 e 

07/08/1990) e, no conselho de Centro integrou o grupo para avaliar os projetos de extensão da  

área de Saúde. (Ata de 12/12/1989) 

No jogo de partilhas entre as necessidades das Unidades do CCS, as questões 

relacionadas ao orçamento foi assunto abordado em 43,3% das reuniões do Colegiado de  

Unidade, onde a direção dava os respectivos informes de suas  posições  no  conselho  do CCS e 

das deliberações  tomadas,  buscava  parcerias  e  constituía  comissões  para  estudo  dessa 

natureza, incluindo a necessidade de se obter recursos  para os docentes  participarem de 

congressos importantes da área, através de solicitação de diárias ou passagem para os que 

desejavam participar  principalmente  do  Congresso  Brasileiro  de  Enfermagem  (1ª;  2ª,  3ª,  5ª, 

6ª, 8ª, 9ª, 12ª, 15ª, 17ª, 18ª, 22ª e 24ª reuniões). 
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Outra dificuldade que a angustiava muito era mandar os professores para os cursos 

de pós-graduação, para congressos e não tinha recursos. A gente tinha poucos 

recursos para qualificação do corpo docente. Isso não existia. Íamos pouco a 

congressos, quando íamos quase que a gente “passava o pires”[...] A falta de recursos 

era imensa e a gente tentava assim mesmo, porque não tínhamos projetos com 

financiamento, ainda não tinha essa lógica. Nós, com nossa força de trabalho, é que 

íamos para as comunidades desenvolver projetos. Mas também faltavam recursos 

para divulgar nosso trabalho nos eventos. (E7) 

 

Ressalta-se o empenho, ao longo de quase toda gestão, para a conquista da sede 

própria que trouxe tantas outras perspectivas, proporcionando o desenvolvimento da Escola e, 

particularmente, da pós-graduação latu e stricto sensu. 

 
Se você for avaliar pelas realizações, só a mudança de sede, foi uma coisa muito 

grande. Eu acho que isso já valia uma nota muito boa. Eu acho que foi um grande 

marco da gestão. Acho que foi a maior conquista. (E11) 

 
A vinda para esse prédio foi muito discutida por elas, nossa! Foram muitas reuniões 

para se chegar a um consenso. Mas elas conseguiram e nós demos total apoio porque 

era mais que preciso para a gente ter espaço e condições de crescer. (E10) 

 

Eu fui uma das que apoiei o tempo todo a nossa vinda para esse prédio e esses 

arranjos políticos para crescermos, independem desse espaço e como aconteceu. 

Crescemos bastante estando fora do hospital universitário. Foi uma decisão acertada. 

(E7) 

 

No sentido mais amplo, de caráter político, a professora Maisa buscou  envolver  os 

docentes e alunos nos movimentos sociais que repercutiram em greves articulada pelo DCE, 

ADUFF, e SINTUFF,  divulgando  encaminhamentos  e  datas  de  assembleias,  considerando  que 

a  participação  política  dos  agentes  da  Escola somaria  esforços  aos  movimentos  que 

pleiteavam melhores condições para as  universidades,  em  diversos  aspectos  (Ata  de 

17/07/1987, de 14/10/1988 e de 28/09/1989) 

Inclusive, na sua penúltima reunião, ao agradecer a colaboração das chefias e outros 

agentes da Escola pela participação atuante ao longo de sua gestão, a professora Maisa Freire 

ressaltou que se sentia “muito gratificada e enriquecida” e apesar de ter enfrentado “tantas 

dificuldades e intercorrências políticas e  econômicas,  além de  greves e,  até  mesmo,  os 

problemas pessoais que  interferiram”  (Ata  de  12/03/1991),  de  diferentes  formas  em  sua 

gestão. 

Quanto às questões da  política  interna  da  Universidade,  a  diretora  integrou  os estudos 

de reformulação  do  Estatuto  da  UFF  e, da mesma  forma,  buscou o envolvimento  dos docentes 

e discentes nesse processo. Por ocasião do processo de escolha dos novos dirigentes da 

universidade, a diretora ressaltou a importância da participação de todo corpo social da Escola nesse 

movimento, a ser realizado  no  auditório  do  HUAP,  no  sentido  de  favorecer  a  participação dos 

enfermeiros e equipe de enfermagem do Hospital (Atas de 17/ 07/1987 e de 2/04/1990). Dessa 

forma, mesmo não estando em atividade no campo prático de ensino, as professoras Maisa Freire e 

Alba  Alconforado  mantinham  a  postura  de  integrar  os profissionais de enfermagem do Hospital 
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nas questões mais amplas da UFF. 

Outra posição tomada pela diretora da Escola refere-se  à  ampliação  significativa  do 

número de docentes nas reuniões do Colegiado de Unidade, já que a direção contemplou a 

participação dos membros suplentes, dos docentes  que ocupavam cargos de chefia e dos 

coordenadores de setores (Atas de 14/09/1988, de 14/10/1988). Essa política gerou alguns 

enfrentamentos em face do poder dos membros do Colegiado que poderiam deliberar pelas 

questões mais significativas da Unidade. 

Embora os membros convidados a participarem do Colegiado não  tivessem  direito  ao 

voto, o poder de persuasão poderia conduzir as discussões de modo a intervir na  tomada  de 

decisão da  direção.  De  qualquer  forma,  a  direção  manteve-se  firme  na  sua  proposição  e 

muitos docentes agradeceram por essa iniciativa mais democrática. 

Entende-se que  tal  posicionamento  foi  uma  estratégia  gerencial  da  direção  no  sentido 

de trazer para si o maior apoio  político  possível  já   que  as  discussões  em  plenária 

departamental eram  bastante  intensas  e  incisivas  em  alguns  temas  relacionado  a:  proposição  

de divisão departamental, a mudança de uniforme dos docentes, a sucessão da subdiretoria de 

enfermagem do HUAP, a formação da comissão paritária, dentre outros. 

Destaca-se que, a época, a Escola só tinha  o  departamento  MEM  e,  logo  após  a 

escolha da direção da Unidade, foi nomeada a primeira chefia do  departamento,  também 

escolhidas pela  comunidade  da  Escola.  Por sua  vez,  os docentes  estavam ávidos  por mudanças 

e trouxeram a tona questões que consideravam relevantes, e que antes  não  havia  espaço  para 

esses anseios. A discussão entre 30 docentes eram demoradas e, por vezes, a direção  desejava  

uma posição mais rápida do departamento. As falas que se seguem apontam um desafio a ser 

enfrentado pela direção: - era preciso deliberar abrir espaços, ampliar discussões, sem ficar a 

“reboque”. 

 
Professora Maisa pede a colaboração dos membros no sentido de ajudá-la a montar 

o perfil do diretor da unidade para que este não fique a “reboque” dos demais 

seguimentos desta Unidade (Ata de 14/09/1988) 

 

A professora Maisa aborda a questão do perfil do diretor prometendo trazer na 

próxima reunião as metas da direção e diz ainda saber da sua autonomia entretanto  

não deseja trabalhar atropelando as colegas, mas que a direção fica sempre a reboque 

dos outros segmentos da escola e que, apenas em situações difíceis as pessoas 

procuram a direção (Ata de 14/10/1988) 

 

A partir do momento em que a  direção  amplia a participação  dos  docentes  no 

Colegiado de Unidade, ela trouxe para si a possibilidade de  mais  aliados  nas  deliberações,  

inibindo maiores embates  e  questionamentos  nas  plenárias  departamentais.  Dessa   forma,  

poderia se dirimir as  divergências  entre as  decisões  departamentais e  do  Colegiado de 

Unidade, que  se  manteria  como  instância  máxima  deliberativa  com  menos  influência   externas, 

já que os 10 membros titulares do Colegiado foram escolhidos para representar os anseios dos 
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docentes do MEM. 

Tal tática gerencial pode ser compreendida na  leitura de Bourdieu quando o autor fala 

que a configuração de um campo depende das posições de seus agentes,  das  lutas  e  dos 

interesses que estão em jogo. No campo, ocorrem as relações objetivas de acordo com  as 

posições ocupadas por seus agentes e suas instituições e essas relações determinam como as 

interações acontecem. Nesse sentido, 

 
É no horizonte particular dessas relações de força específicas, e de lutas que tem por 

objetivo conservá-las ou transformá-las, que se engendram as estratégias dos 

produtores, a forma de arte que defendem, as alianças que estabelecem, as escolas 

que fundam e isso por meio dos interesses específicos que aí são determinados 

(BOURDIEU, 2011a, p. 61). 

 

A direção manteve também uma forma firme ao  cobrar  dos representantes  superiores  e 

dos docentes e discentes e das chefias as conduções e posições sobre decisões de cunho 

administrativo (Atas de 17/09/1987, de 29/12/1988 e de 8/05/1990). Ressaltou o anexo 24 do 

Regimento Interno do Colegiado da Escola de Enfermagem, que abordava os deveres de seus 

membros, no sentido de manter o  quórum para  realização  das reuniões, alertando-os quanto a 

sua responsabilidade e lamentando os atrasos. (Atas de 8/06/1988 e de 14/09/1988). 

A discussão da reestruturação departamental já havia sido iniciada no MEM (Ata de 

17/09/1987) e, em 13 de junho de 1989, em reunião extraordinária, a proposta foi apreciada e 

aprovada pelo Colegiado de  Unidade, cabendo à direção dar os devidos encaminhamentos 

para ser posteriormente homologado pelo CUV (Ata de 13/06/1989). 

Logo que foi homologada a divisão  do  MEM  em  três  departamentos,  agregando  as 

áreas de conhecimento mais especificas, a direção reforçou a necessidade dos representantes 

dos departamentos no Comitê de pesquisa, de  forma  a  conferir  maior  representatividade  da 

Escola nesse grupo cuja função pertinente era a aprovação de projetos de pesquisa na  área  de 

saúde (Atas de 8/05/1990 e de 14/10/1988). 

Foi proposto pelas dirigentes  da  EE  que  as  reuniões  fossem  sistemáticas  com  as 

chefias (Ata de 6/06/1990) e, com a criação dos novos departamentos, foi sugerido reuniões 

mensais para facilitar a articulação administrativa (Ata  de  6/06/1990).  Na  reunião  de  7  de 

agosto de 1990, a diretora destacou que as conquistas eram mérito de todos que participaram 

efetivamente, incluindo os docentes,  as chefias dos setores que depois  foram chefes de 

departamentos, dos coordenadores de curso de graduação e pós-graduação,  elementos 

diretamente envolvidos com as questões  administrativas e acadêmicas da Escola (Ata de 

7/08/1990). 

Dedicou empenho na divulgação interna e externa da Escola solicitando aos docentes 

que houvesse maior foco na comunicação  (Ata  de  14/09/1988).  A  direção  já  pensava  na 

criação de um evento que desse visibilidade a Escola. Foi então criada a Semana Científica da 
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Escola de enfermagem, que além de ser uma estratégia de divulgação interna e  externa  da 

instituição, alguns fatos merecem  destaque:   a  constituição  de  comissões  para  pensar   e 

organizar o evento, a representação da enfermagem do hospital universitário e o foco do 

primeiro encontro que homenageou os ex-diretores  que  contribuíram  para  a  construção  da 

Escola de Enfermagem, numa perspectiva  de  reconhecimento  desses  profissionais  e  de  resgate 

da história desta instituição (Atas de 14/10/1988, de 19/04/1989 e de 05/09/1990). 

 
A I Semana Científica da Escola foi nosso primeiro evento coletivo, que envolvia 

todas as áreas. Então, é como te disse, cada gestão teve o seu papel fundamental na 

evolução do conhecimento, na projeção da Escola. (E7) 

 

Outra coisa que aconteceu e foi importante para a Escola foi a Semana Científica e 

eu me lembro bem. Deu muito trabalho e a gente tinha mudado a pouco e  o 

anfiteatro foi usado e foi muito bom. Eu sei por que eu coordenei a comissão 

científica e até precisei fazer um relatório e outro dia eu vi e disse: - nossa! Eu tenho 

um relatório super legal. Foi o Secretário de Saúde do município, teve gente de São 

Paulo. Foi um evento bem legal e acho que divulgou a Escola, não só dentro da 

universidade, como na comunidade, no município como um todo. (E14) 

 

Nesse conjunto, a professora Maisa instituiu a Associação de Ex-Alunos da Escola de 

Enfermagem que pretendia formalizar em 18 de outubro, por ocasião da comemoração do 

aniversário da Escola (Ata de 8/05/1990). Essa proposta  foi  mantida  e,  ao  final  de  seu  

mandato, deixou reservado uma sala, nas dependências da Escola para esta Associação (Ata e 

12/03/1991). 

A ideia da associação partiu da turma de 1968. Foi feito convite aos professores, 

realizaram um dia de confraternização e propuseram a criação da associação. Foi, 

então, elaborado o estatuto e viabilizado a mobilização dos enfermeiros formados 

pela UFF (Maisa Freire, entrevista à Revista Enfermagem Científica, 1989, p. 3). 

 
A Associação de ex-alunos, eu acho que foi criada na primeira  semana científica. 

Ela aproveitou e fez isso no evento. (E14) 
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Nessa perspectiva de participação da Escola além  dos  muros  institucionais,  a  direção 

junto ao staff e a um grupo de docentes  da Escola  de  Enfermagem  tomou  para  si  a 

organização,  busca  de  recursos  e  a  realização  do  “Seminário  Nacional  sobre  Currículo 

Mínimo para Formação do Enfermeiro” sediado na UFF. O  evento  veio  a ocorrer em abril de 

1989 tendo sido reconhecido o êxito da proposta e a colaboração de  todo  corpo  social  da 

Escola de Enfermagem no  41º  Congresso  Brasileiro  de  Enfermagem,  pela  Aben  Nacional. 

(Atas de 19/09/1989 e de 05/07/1990) 

 
A meu ver um dos conflitos de enfermagem é em termo s de currículo. Deve haver 

uma modificação em nível do próprio ministério. Eles ainda não contem a atual 

visão de articular o ensino com a realidade de saúde do país. Ele deve ser voltado 

para o social e para a comunidade. Em relação as perspectivas do pro fissional de 

enfermagem, existem propostas que ampliam as ações do enfermeiro diante da 

sociedade. Pela nova Lei do exercício de enfermagem, o enfermeiro poderá ter seu 

consultório e realizar consultas de enfermagem em nível de assistência à 

comunidade. Não é uma coisa nova, mas é inovadora (Maisa Freire, Revista 

Enfermagem Científica, 1989, p. 2) 

 
Maisa pensava assim: - se essa pessoa está pleiteando isso, então vamos estar juntos. 

Lembro-me perfeitamente do apoio que tivemos para realizar aqui na UFF o 1º 

Seminário Nacional de Mudança do Currículo. Olha só, lá atrás a professora Maisa 

já estava preocupada com a discussão do currículo. Teve uma participação grande do 

corpo docente e o que estava por trás disso era a preocupação de formar o 

enfermeiro para além do que estava instituído até então, para além do profissional 

eminentemente técnico para começarmos a pensar num profissional que pudesse ser 

reflexivo, que entendesse que a saúde é para além do fazer técnico e dos cuidados de 

enfermagem para além do fazer técnico. A reivindicação que a gente tinha no 

coletivo era isso, de avançar. (E7) 

 

Na universidade, os gestores, a depender do  cargo  que  ocupam,  não  dispõem 

diretamente de poder econômico necessário para efetivar as conquistas que  se  pretende  e  que 

seus parceiros elegeram como significativas. Nesse caso,  o  poder  real do  gestor  é  limitado  já 

que a posse de recursos não está em suas mãos e vai depender de negociações  politicas  e do 

poder que os agentes do campo têm condições de exercer. 

De  certo,  os  problemas  enfrentados  pelas  dirigentes  da  enfermagem,   envolvem 

questões relacionadas à autonomia gerencial limitada já  que  a  Escola  não  era  uma  unidade 

gestora e dependia dos recursos  financeiros  restritos  que  eram  negociados  no  conselho  do  

CCS, com critérios que agregava número de alunos e de docentes e, nesse aspecto,  outras  

Unidades do campo da saúde tinham privilégios por possuírem um corpo acadêmico bem 

maior. 

Outros aspectos que interferiam na conduta gerencial da direção  da  Escola  para 

resolução  dos problemas  estavam relacionados:  à estrutura de poder no espaço universitário 

que varia com o potencial de influência do diretor da Escola e os gestores da  alta  gerência; a 

relação estabelecida entre dominante-dominados que se reflete no poder da direção  com seus 
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pares, alunos e servidores administrativos e  na  capacidade  da  direção  de  administrar,  ou  seja, 

de conduzir, dirigir ou gerenciar a  instituição  e  seus  agentes,  já  que,  o  que  determina  a  sua 

força na gestão está  relacionado com a medida e a forma de participação  dos  alunos  e 

professores. 

Mas a professora Maisa, embora reconhecesse todas  as  dificuldades  e  lutas  a  ser 

travada, ela impregnou sua gestão com seu modo de ver o  mundo  e  de  agir  na  vida.  Dessa 

forma, seu habitus gerencial perpassava pela manutenção da tranquilidade, mesmo diante de 

embates. Nesse sentido, uma depoente declarou: 

 
Maisa era muito tranquila e agia na base da harmonia, daquele jeitinho dela. Alba 

era bem mais agitada (risos). Eu lembro que as vezes Alba chegava acelerada por 

conta de alguma coisa e Maisa falava assim: - calma minha filha, a gente não vai 

resolver as coisas desse jeito. Então ela sempre foi assim, apaziguadora. Eu não me 

lembro de atritos. É verdade que tinha reuniões que o clima era muito tenso, de 

muitas discussões, mas tinha uma hora que as coisas iam acalmando e chegavam no 

lugar comum.[...] a forma de Maisa agir ajudava. (E11) 

 

Eu acho que ela tinha uma tendência para humanista. Eu não posso dizer que ela 

seguiu uma teoria, mas tinha algumas características, muito mais pela personalidade 

dela. Era uma pessoa muito humana, carinhosa, educada. (E3) 

 
Eu não tinha essa convivência com a Maisa e nesse momento, que eu estava 

coordenando uma comissão, eu pude ver uma parceria e essa capacidade de 

coordenação dela e essa maneira de fazer as coisas de forma bastante agradável. (E 

14) 

 
Duas pessoas que me encantaram e façamos amigas fora da Escola. Para falar a 

Maisa pensava muito. Antes de falar, de dirigir a palavra a você, ela tinha esse 

cuidado. A Alba também sempre teve esse cuidado, sempre muito educadas, 

prestativas no que eu precisava. Foi um período muito b om. Eu acho que elas são 

pessoas muito humana, e tratam com muito carinho as pessoas. Se tivesse que 

chamar a atenção de alguma coisa, ela pensava primeiro em como falar para não 

ferir você. Isso era o mais forte para mim. Eram muito humanas. (E12) 

Tal fato implica na capacidade   de  governabilidade  da  direção,  a  depender  das 

condições que tem disponível e necessária a condução da Escola de Enfermagem ao  rumo 

almejado. Nesse aspecto,  governabilidade  está  fundamentada  no  modelo  de  gestão,  nas 

relações entre o gestor e o sistema universitário dotado de hierarquias, nas relações com o 

corpo social da Escola e com o equilíbrio entre os que lhe fornece apoio e os que estão em 

oposição. Dessa forma, a direção da Escola de enfermagem,  esteve  no  cerne  de uma  balança, 

onde as negociações internas com seus superiores deveriam estar numa posição de equilíbrio. 

O novo modelo  gerencial  esperado  pelos  agentes  da  Escola  estava  imbuído  de  um 

novo sentido, de construção conjunta de uma institucionalização democrática que não coaduna com o 

modelo gerencial  até  então  hegemônico,  que  militarizou  e  engessou  seus agentes. Assim, o maior 

desafio da direção da Escola, escolhida por sua  comunidade,  vivendo dentro do processo de 

reconstrução democrática do país,  era  viabilizar  a  construção  de  uma nova forma de administrar. 

Percebe-se que, nas atas, corriqueiramente estão  expressas  as  posições  da  diretora 

Maisa Freire e pouco se tem da  professora  Alba  Alconforado,  então  vice-diretora  da  Escola. 

https://www.sinonimos.com.br/conduzir/
https://www.sinonimos.com.br/dirigir/
https://www.sinonimos.com.br/gerenciar/
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No entanto,  havia uma  divisão  de  trabalho  determinadas  entre  elas  e  um  respeito  aos  limites 

de cada uma. Até então,  a vice-direção  só participava  nos  impedimentos  e férias  da diretora,  

mas na gestão 1987-1991 foi articulada uma forma diferente de gerenciar  a  Escola  de 

Enfermagem. 

Elas eram diferentes, muito. Alba era muito mais agitada até na forma de falar e em 

tudo era mais rápida. Maisa com toda aquela calma, sempre deu espaço para Alba 

trabalhar e não era de ultrapassar o seu limite. Ela ficava por conta das coisas mais 

práticas, de resoluções mais administrativas e Maisa ficava envolvida nos 

encaminhamentos, reuniões, no papel mais político. Alba, por sua vez, ajudava 

muito nesse elo entre os professores e a direção. Elas sabiam qual era o papel delas 

era diferente. Quando Maisa tirava férias, aí a Alba assumia aquele papel que era de 

Maisa [...] Também foi uma condição dela de trabalharem juntas. Porque antes os 

vices só substituíam nas férias. Ela pediu que a Alba estivesse perto. Isso ajuda 

muito porque se você está em qualquer outra coisa, nu ma reunião, por exemplo, as 

coisas estão acontecendo. As vezes os diretores ficavam em reunião o dia inteiro e as 

coisas estão rolando na unidade. Trabalhar no dia a dia também é importante porque 

você vai se inteirando do que está acontecendo. Então você não cai de paraquedas. 

Você sabe o que está acontecendo. Então, se o outro não veio por algum motivo, a 

vice-diretora não estava alienada em relação às coisas que estavam acontecendo. 

(E11) 

 

A professora Maisa como gestora não era diferente de como pessoa e precisava de um 

tempo para amadurecer a sua posição e a forma de condução do que se  fizesse  necessário. 

Mantinha um bom entrosamento com as chefias superiores e  outros  agentes  da  Universidade  o 

que lhe ajudou a ser  ouvida,  sem que precisasse  ser  autoritária,  tendo  e  vista  o  respeito  tinha 

no meio acadêmico. 

 
Se relacionar com Maisa não era difícil. O seu relacionamento com o grupo era bom, 

mas ela era firme quando precisava, mas sem ser autoritária. Muitas pessoas chavam 

que não, mas se ela achava que era assim, tinha que ser. Inclusive comigo acontecia, 

quando eu discordava de uma questão ela dizia: - não, eu acho que deve ser assim. 

Ela passava uma imagem diferente do que era. Ela percebia as diferenças de cada 

um, e não deixava que ultrapassassem o limite além do que deveria. (E2) Maisa era 

uma mulher inteligente e conseguia passear por todos os espaços, e ser uma pessoa 

educadíssima. Conquistou muito respeito da a cademia também. Então até esperava 

mais dela, talvez porque eu fui com muita sede ao pot e. Quando a gente quer 

mudanças , a gente pensa: -“oba! Então vamos conseguir tudo!”. Hoje, na minha 

idade, a gente vê que é sábio também ir devagar. (E3) 

 

Segundo Motta (2003, p. 369) há muitas formas de se exercer o poder, e ele pode se 

manifestar “por imposição, coação, persuasão, sedução e até por manipulação” e em situações 

diferentes “todas essas possibilidades podem entrar no jogo do poder e nem sempre  é  fácil 

discernir uma modalidade da outra”. Nesse sentido, alguns depoentes expressam sua  posição 

quando a características gerenciais da professora Maisa. 

 
Eu nunca vi a Maisa se utilizar de ameaças em nada porque em outras gestões 

anteriores tinha essa dessa forma: ou você agia como esperavam ou teria um preço. 

(E3) 

 

Eu acho que ela seguia um modelo humanístico se é que se pode falar assim hoje, 

que vê as necessidades das pessoas de acordo com o momento e com a situação. O 

ser humano precisa ter suas necessidades atendidas, e aí ele tem equilíbrio, saúde. 

Isso é uma coisa boa. (E2) 
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Eu colocaria na gestão da Maisa a questão da integração, com os três níveis da 

universidade: funcionários, alunos e professor. (E6) 

 
Maisa facilitava a participação das pessoas. Não me lembro de qualquer dificuldade 

de chegar na direção para falar com a diretora e de solicitar alguma coisa. Foi uma 

gestão participativa. (E5) 

 

Eu acho que a característica dela é de uma gestora emancipadora, porque eu quero 

que todos cresçam e se beneficiem. Então eu acho que ela lutava pela emancipação 

da Escola. Uma gestão para todos, participativa. Essa participação  dela, sempre 

com diálogo bem aberto, foi para além do tempo dela. Eu sempre a vi assim e foi 

um exemplo de gestão transparente, ética, respeitosa, afetuosa, além de ser muito 

empreendedora. Acho que marcou muito. Todos foram chamados a participar. 

Minha avaliação é de coparticipação. (E7) 

 
Ao pensar na forma de gerenciar, me vem a palavra participativa. Maisa e Alba 

abriam sempre possibilidades para discussões. Eu vejo elas com esse veio de 

participação bastante forte, mas não sei te dizer se tinha um modelo mais técnico 

presente, eu acho que não, nós não tínhamos essa formação e elas também não 

tinham essa formação. Também não era pré-requisito para ocupar o cargo. Esse veio 

participativo delas tinha muito haver com a forma delas serem e de se posicionarem 

na vida, no mundo. Alba compartilhava, não era uma pessoa fechada. A Maisa, pelo 

jeito dela, até para dar aula, era assim. Um relacionamento aberto e isso elas 

trouxeram para a instância administrativa. (E10) 

Expressões como integração, participação não era perceptível antes  da  inserção 

democrática  na  Universidade  que  incidiu  na  escolha  dos  gestores.  A  Escola  de  Enfermagem 

da UFF seguia o modelo de ensino vigente a época e, conforme apontou Freire (2016),  foi 

marcado pela forma tradicional de dar aulas com o professor à frente da classe como dono  do 

saber e responsável pela transferência do conhecimento, utilizando os  parcos  recursos  áudio 

visuais. As  carteiras  eram  enfileiradas  e  demonstrava  a  forma  disciplinar  que  os  alunos 

deveriam se comportar, sem espaço para o diálogo. 

Nas salas de aula da Escola de Enfermagem,  o respeito  ao professor  e a distância  entre  

ele e os alunos era também marcada pelo tablado onde  o docente  ministrava as aulas, colocando-se 

numa posição superior e de controle da  classe,  evitando  qualquer  atitude indisciplinar. Da mesma 

forma, era a concepção gerencial, onde o gestor determinava o que deve e como deve ser feito 

e  os  subordinados  deveriam  docilmente  obedecer  por  ser  um  agente disciplinado. Assim, tinha-

se a clareza da relação dominante-dominado e da  falta  de liberdade de expressar e pensar diferente. 

 
Eu acho que esse processo de ser eleita já provoca mudanças. Na Escola assim 

ocorreu. Uma pessoa que se propõe a se candidatar, a fazer as coisas, ela deve e star 

motivada para atender o que a comunidade deseja e, para realizar as coisas. Eu 

gostaria de dizer que o tempo que estive aí foi um tempo muito bom e quando eu 

cheguei na Escola foi uma surpresa. Nossa! O que será que acontece aqui? Era um 

espaço muito pequeno. Mas, foi uma surpresa pela qualidade do curso que era dado, 

o envolvimento dos professores. Havia muitas pessoas que estavam muito afins. 

Outras eram mais difíceis, mas todos tinham compromisso com a Escola. Foi um 

tempo muito bom realmente, de crescimento e amadurecimento. Foi  uma 

experiência muito positiva. Antes se fazia as coisas de cima para baixo.  Era 

gerenciar um curso e os professores, e de repente tudo aconteceu muito rápido. As 

pessoas começaram a ver um mundo mais amplo. (E14) 

 

Mas, as universidades  tem  o  compromisso  social  de  transformação  da  sociedade 

através de formas mais democráticas de  convívio humano. Essa  perspectiva  baseia-se  nas 
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pessoas e em seus valores fundamentais e é capaz de transformar as  relações  vigentes  nesse 

espaço e na sociedade. Assim, depoentes reportam-se a importância do novo momento por 

que passava as Universidades, entendendo que foi um exercício  democrático  vivenciado  por  

todos, que certamente geraram  extremos,  necessitando  dos  gestores  muita  ponderação  até  se 

ter equilíbrio. 

Foi um momento de avivamento da escola, tanto falando individualmente, quanto 

pela instituição escola de enfermagem. Acho que foi muito rico. Nós, enquanto 

cidadãos, estávamos vivendo isso tanto no âmbito nacional. Foi a soltura das amarras 

que acaba às vezes indo para outro extremo para depois voltar mais para o equilíbrio. 

Acho que hoje estamos num momento de mais equilíbrio. No início era assim: eu 

queria, eu quero, eu também quero, eu não quero. Cada um queria manifestar o seu 

desejo, o seu pensar, mas foi necessário ter tudo isso, passar pela transição para 

caminhar para outro patamar mais amadurecido. (E10) 

 

Eu não tenho a menor sombra de dúvida que a questão mais importante da gestão da 

Maísa, foi termos uma mudança da forma de gestão e nem sabíamos o que ia 

acontecer, mas acreditávamos que era melhor, até mesmo a nossa representação 

política seria diferente do que era. Não vou dizer que foi ruim antes, mas não era 

mais compatível com o nosso momento. Com certeza foi muito bom. (E7) 

Trabalhar com pessoas exige saber relacionar-se e entender que,  independente do 

papel de cada agente, todos estão  numa  cadeia  de  relacionamento,  e  têm  habitus  peculiares, 

ou seja, características, valores, expectativas e modos de agir. A direção  da  Escola de  

enfermagem conseguiu estabelecer uma relação entre elas e  o  corpo  social  da  Escola 

caracterizada pelo respeito, apoio, reconhecimento e até cumplicidade de alguns agentes. Tal 

concepção está  imbuída de que é preciso ceder, mas também articular-se para buscar o 

entendimento e reconhecer o trabalho  de  seus pares na  conquista  travada,  no  âmbito  da saúde, 

no espaço acadêmico. 

Destaca-se que a diretora não deixou de reconhecer e enaltecer o trabalho dos docentes  

que colaboravam com a efetivação das conquistas da Escola e se  lançaram em  outras 

proposições. Nesse sentido, elogiou  por diversas  vezes  os  agentes  responsáveis  pela  conquista 

da sede; pela excelência do material produzido para ocupação total do prédio da Faculdade de 

Educação (Ata de 04/01/1989); pelo trabalho incansável dos docentes  que integraram as  

comissões responsáveis pela organização do Seminário Nacional sobre Currículo Mínimo do 

Enfermeiro sediado na Universidade, por iniciativa de agentes da  Escola  (Ata  de  19/04/1989); 

pela comissão instituída no departamento MEM responsável pelo documento voltado a sua 

reestruturação  que  suscitou  na  obtenção  de  mais  dois  departamentos  de  ensino,  homologado 

na reunião do Colegiado de 13/06/1989. 

Considera-se que a professora Maisa atuou como um elemento facilitador das 

proposições de seus agentes assim como soube conduzir sua equipe de trabalho e alunos 

particularmente quando estão em oposição ou divididos em alguma questão que pudesse gerar 

conflitos. Por outro lado, é prudente não decidir sozinho e na medida em que ela incluiu seus 

parceiros nos encaminhamentos e na tomada de decisão mostrou-se uma diretora aberta às 
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discussões. Por outro lado,  soube  balizar  os  argumentos  contrários  e  favoráveis  tendo  clareza 

do seu papel  enquanto  diretora  da  Unidade,  fugindo  do  autoritarismo,  mas  necessitando 

colocar limites para evitar maiores tensões. 

A maioria dos depoentes não determinou um modelo específico de gestão da direção, 

embora  tenham  ressaltado  muitas  características  voltadas  a  humanização,  integração, 

participação ressaltando que tal posição é muito mais reflexo de sua postura pessoal e do seu 

caminhar pelo campo da saúde e, particularmente, da educação que já promovia  embates  

avançados sobre a relação com o ensino, no  sentido  de  formar  profissionais  pensantes  e 

reflexivos e desenvolvia uma gestão mais participativa. 

Assim  como  na  Escola  de  Enfermagem,  a  Faculdade  de  Educação  era 

majoritariamente constituída de docentes mulheres, mas já  estavam  inseridas  em  posições  de 

maior destaque na Universidade por sua historicidade cultural  e  social  na  formação  de 

professores e pela inserção na pós-graduação stricto sensu, embora ainda enfrentassem alguns 

desafios/dificuldades. 

Ao desenvolver estudo sobre as mulheres docentes que  ocupam   cargos  nas  

universidades, Siqueira et al (2016, p. 66) referem aos desafios e obstáculos que as mulheres 

enfrentam, 

uma vez que as desigualdades ainda estão presentes nas relações sociais, se 

apresentando, muitas vezes, de forma implícita, pois os valores que direcionam as 

condutas estão normalmente enraizados, o que dificulta mudanças profundas na 

sociedade, além das relações estabelecidas que podem gerar assimetria de poder, 

favorecendo um dos lados, no caso dessa pesquisa, os docentes homens. 

Siqueira et al (2016) cita que  Bourdieu  (2011)  entende  que  a  distinção  entre  homens  

e mulheres foi construída socialmente,  baseada  na  diferença  sexual  de  seus  corpos.  Desta 

forma,  “o  espaço  público  se  construiu  socialmente  como  espaço  masculino,  enquanto   a  

mulher ficou associada ao ambiente privado, o lar”. 

Embora os cargos de gestão  nas  universidades,  particularmente  os  de  alta-gestão, 

estejam ocupados por homens, o saber gerencial é adequado para ambos, no sentido de lhes 

conferir competência necessária para gerir um setor/unidade. Assim, reporta-se a Kanan e 

Zanel i (2011) que destacam que “é tanto desafiante quanto  oportuno  para  a  comunidade 

científica o conhecimento sobre gestão de pessoas nas universidades que reflita a cultura, as 

experiências e a realidade brasileiras”. 

Ao se observar os vários aspectos apontados nas atas do  Colegiado  de  Unidade,  

também se constata a adoção de medidas que demonstram que a tendência  gerencial  da  

professora Maisa aproxima-se de um modelo de gestão que conferiu flexibilidade, tendo  a 

professora Alba Alconforado como apoio direto no cotidiano da Escola, pois além de 

responsabilizar-se pelas  questões mais burocráticas do cotidiano do trabalho,  também 

promovia articulação com docentes e alunos que favoreciam o encaminhamento de algumas 
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demandas. 

Os modelos gerenciais tiveram seu nascedouro com bases nos teóricos  da 

administração e resultam da evolução do pensamento do homem relacionado ao  processo  

produtivo. Partiu de uma abordagem prescritiva e normativa, no  processo  administrativo  de 

planejar, organizar, dirigir e controlar, sem ênfase nos profissionais e, nesse caso, a gestão  de 

pessoas ficou reduzida, durante anos, a recursos até serem compreendidas como um capital 

fundamental para obtenção dos resultados e sucessos das organizações. 

De certo, na época da gestão das professoras Maisa e Alba não estava difundido na 

enfermagem a diferenciação entre recursos humanos e capital humano. Na formação de 

enfermagem o paradigma gerencial baseava-se  em  características  estáticas  e  conservadoras,  

sem a flexibilidade e dinamismo mas já se apontava a gestão baseada nas relações humanas. 

Posteriormente, o ensino pontua a necessidade de reestruturação das  organizações, 

consideradas orgânicas, vivas e dinâmicas, no sentido de superar os princípios das 

organizações mecanicistas. 

Dessa forma, os modelos de gestão também foram evoluindo para se adequar as 

necessidades internas e externas das organizações, que buscavam sobreviver no mercado 

competitivo e globalizado.  Nessa  compreensão,  o  comportamento e  atitudes dos  gestores 

teriam que  ser revistas, buscando  envolvimento,  participação,  agentes  emponderados  e  

criativos, conforme apontado por Chiavenato (2014b). 

A grande maioria das considerações em atas,  retificadas  pelos  depoentes  dessa 

pesquisa, que participaram no staff ou no colegiado de unidade, ressaltam algumas qualidades 

positivas na gestão das professoras  Maisa Freire e Alba  Alconforado.  Reportando-se  aos 

modelos de gestão abordados por Quinn et al (2003), observa-se que muitas características do 

modelo das relações humanas estão presentes  na gerência desse período.  Tal perspectiva 

empreendia esforços para atingir a eficácia organizacional através  das  relações  que  se 

estabeleciam entre os gerentes e seus parceiros, embora ainda estivessem numa posição de 

“operários”. 

A partir de alguns pesquisadores, com destaque para Elton Mayo e Fritz 

Roethlisberger, revela-se a importância da atenção que deveria ser dada aos trabalhadores 

considerando sua satisfação, ficando  firmado  que  a  motivação  e  a  liderança  mobilizam  os 

agentes ao envolvimento e compromissos. 

Por sua vez, Quinn et al (2003) organizou conceitualmente quatro modelos que, 

embora pareçam contraditórios, estão inter-relacionados em “quatro subdomínios de uma 

estrutura maior: a eficácia organizacional e gerencial” (ibid, p. 174) e, nesse sentido,  o agente- 

gestor deve ter a compreensão de  coesão,  produção  e  de  flexibilidade sem fugir da 

estabilidade enquanto valores concorrenciais de uma organização  em processo,  tendo  em vista  
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que ela não se conclui numa gestão. 

Portanto, ao pensar na administração da direção da Escola de Enfermagem a  maior 

tendência gerencial, particularmente da professora Maisa Freire, baseou-se nos princípios  do 

Modelo das relações humanas que parte de algumas referências, observadas em sua gestão: o 

envolvimento que gera  compromisso, a  participação  dos  agentes  que  pode  gerar  conflitos,  

mas também dela emerge o consenso e a formação de equipes/grupos/comissões, que auxilia a 

tomada de decisão. 

Outra questão que chama a atenção é a necessidade de se ter  foco  nas  relações  

informais de onde emerge as posições favoráveis ou contrárias à condução da direção. Nesse 

sentido, a  professora  Alba  Alconforado,  que  permanecia  diariamente  da  Escola  de 

Enfermagem, assumiu o papel de estar atenta e  de  articular-se  com  os  agentes  sociais  da  

Escola na perspectiva de evitar maiores tensões. 

Percebe-se que, na gestão das professoras Maisa Freire e Alba Alconforado, ambas 

reconheceram, desde o início de sua gestão,  a  existência  de  problemas  dos  mais  simples  aos 

mais complexos que deveriam ser enfrentados para se atingir a eficácia organizacional. Tais 

problemas, segundo Assen, Berg e Pietersma (2010, p. 172-173), têm três dimensões e, dentre  

elas, destaca-se algumas das tendências da gestão da Escola de Enfermagem na  gestão  1987- 

1991, a citar: foco na organização interna, mas  olhar  na  projeção  externa;  ser  flexível,  sem 

perder o princípio de equilíbrio organizacional e a orientação da gestão traçada por objetivos. 

Quanto aos quatros modelos organizacionais apontados por  Spers (2009), os mesmos 

são compreendidos  como  forma  de  organização   institucional,   ou   seja,   modelos 

organizacionais  que  se  complementam  e  subsidiam  as  práticas  gerenciais  de  forma   dinâmica. 

A autora alerta que os  gestores  não  podem  desconsiderar  o  impacto  das  forças  sociais, 

políticas e econômicas, que interferem no caminho dos processos e dos negócios, já que elas 

determinam ações, metas e  objetivos  da  organização.  Não  pose  desconsiderar  que  tais 

aspectos interferem e determinam muitas ações dos gestores das IFES. 

Dentre os modelos de Spers (2009), destacam-se algumas características da gestão 

das professoras Maisa  Freire  e  Alba  Alconforado.  No  Modelo  de  Administração  Estratégica, 

as gestoras, mesmo estando numa  estrutura  tradicional  e  verticalizada  da  Universidade  com 

ações centralizada, baseada no modelo clássico de administrar, pautou suas ações em algumas 

estratégias que assegurassem a conquista de objetivos institucionais. Nesse sentido, a diretora 

percorreu outros cenários na  universidade  buscando  articulações  e  estratégias  e  a  manutenção 

de flexibilidade nas suas ações. 

Já no Modelo de Administração  Empreendedora  (SPERS,   2009),  também  se 

encontrou aspectos que embasam a tendência gerencial da gestão 1987-1991, a partir do de 

algumas características que embasam esse  modelo.  Nele  se  preconiza  um  ambiente 
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organizacional de interação e  integração  entre  os  colaboradores  compreendendo  que  cada 

setor ou departamento desenvolve suas propostas e  tais  proposições  não  são  individualizadas, 

mas fazem parte do todo. 

Nesse sentido, a direção apresentou particularidades voltadas à autonomia gerencial 

das chefias de departamento e coordenação de  curso  que  operacionalizavam  as  ações  de  

ensino, pesquisa e extensão. Assim, se  constituiu  os  times  de  empreendedores,  que  nada  mais 

são que os agentes colaboradores que possuem habilidades técnicas de responsabilidade  e  de 

tomar decisões. A direção coube exercer a liderança da equipe de forma a atingir as metas  e 

explorar novas oportunidades. 

Se eu tivesse que definir seria desafiadora e empreend edora em todos os sentidos. 

Empreendedora por ter desafiado sair de um espaço de décadas, fechado no terceiro 

andar do anexo do Hospital Universitário e vir para cá. Foi uma decisão ousada para 

nós que éramos meio fechadas nesse espaço. Ela se lançou. Ela empreendeu na 

formação e nos investimentos em buscar melhorias para o ensino quando ela acolhe 

o Seminário Nacional de Currículo e acredita na projeção da Escol via conhecimento 

quando ela lança a I Semana Científica da Escola de Enfermagem. Tanto na parte de 

infraestrutura, buscando outro espaço quanto na parte de formação profissional, 

empenhando-se em melhorar o currículo que a gente tinha, eu acho que ela foi uma 

grande empreendedora. (E7) 

 

Tanto Quinn et al (2003)  quanto  Spers  (2009)  desenvolveram  modelos  diferentes,  

mas que se complementam e foram  se  constituindo  a  partir  do  desenvolvimento  do  mercado, 

das exigências dos consumidores e da necessidade de lutar para sobreviver num mundo 

extremamente competitivo que  estimulam  a  necessidade  de  mudança  e  adequação 

organizacional.  O  mundo  acadêmico  universitário  também  é  uma  organização  social  que 

envolve  metas, competitividade  e  delimitação  de  propostas  que  coloque   as   universidades 

nesse mundo concorrencial. 

De fato,  modelos,  tendências,  paradigmas  tem  um  cunho  histórico  tendo  em  vista  que 

o referencial teórico de Bourdieu (2006)  entende  os  processos  de  manutenção  ou  

transformação dos agentes e das instituições inseridas nos campos se apresentam na 

historicidade do tempo e é ilusório não perceber que a  solução  de  uma  dificuldade  social não 

pode ser compreendida noutro domínio que não seja  do processo  histórico  e, tal fato  perpassa 

pela alienação induzida por anos, ou pelos interesses dominantes. 

A direção da Escola, como qualquer liderança tem o compromisso com os resultados 

pretendidos e com  sua postura  institucional  frente  às  mudanças  que  a  universidade  vivenciou 

em sua época. E, na medida em que a professora Maisa, enquanto docente-gestora adquiriu 

experiências, perpassando pelo espaço universitário,  ela  também  agregou  um  saber  específico 

que certamente  a  auxiliou  no  percurso  desse  espaço  social,  reforçando  sua  representatividade  

e repensando seu habitus gerencial. 

Por sua vez, a direção da Escola agregou saberes de diversos campos e espaços sociais 

acadêmico, permitindo com isso ampliar sua visão da universidade e do mundo social. Nesse 
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sentido, ela pode retocar sua relação com os agentes-gestores da UFF que estavam em posição 

dominante, com os agentes do seu espaço social e com o campo do conhecimento, numa 

perspectiva dialética e relacional. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 
Ao se pensar  na  importância  de  um  dirigente  de  uma  organização,  independente  de 

suas funções, atividades metas e missão, é  notório  seu papel na gestão dos empreendimentos e 

nas estratégias para  o  sucesso,  ou seja,  para  atingir  seus  objetivos e, invariavelmente,  busca-se 

a otimização dos recursos  e  estabelecer  parcerias  com seus  agentes  internos  e  externos,  além 

de pautar suas ações de acordo com o arranjo político econômico e social do país. 

No entanto, ao refletir sobre o papel de um gestor de uma instituição de ensino público 

universitário não é tão aparente delimitar sua atuação tendo em vista que depende de diversas 

situações que acontecem no ambiente interno e  externo  da  organização.  A  princípio,  se  pensa 

que a direção e vice-direção devem ser lideres  que,  dentro  de  uma  postura  ética  responsável, 

tem a função e o  compromisso  de  obter  resultados  que  atendam  aos  interesses  da 

universidade, dos agentes institucionais e dos seus “clientes”,  que  no  mundo  acadêmico  são 

alunos em diferentes níveis, de formação e  de  qualificação  profissional,  através  da  extensão  e 

dos programas de pós-graduação. 

De início, as ações de uma direção de  escola/faculdade/instituto,  que  está  no  cerne  de 

uma  universidade  pública,  estão  diretamente  vinculadas  à  disponibilidade  de   recursos 

financeiros para gerir a Unidade  de  Ensino,  dependendo  da  liberação  dos  mesmos,  por  parte 

do governo federal brasileiro, o que é bastante complexo, pois depende da compreensão que o 

Ministério da Educação e o Presidente da República têm sobre as universidades e de como 

visualizam o papel social dessa instituição. 

Isso posto, entende-se que o recursos para aquisição de insumos como também para 

contratação de pessoal temporário e até mesmo para abertura de  concurso  público  está 

diretamente atrelado a relação política entre Reitor e Pró-reitores com o Governo Federal e 

Ministério da Educação. É fato, que os docentes que se candidatam ao cargo de Reitor de uma 

universidade pública devem ter uma  boa  aceitação  de  seu  público  interno,  de  tal  forma  que 

seja escolhido pela  comunidade  acadêmica  dentre  os  candidatos,  mas  também  necessita  de 

uma articulação considerável com os governantes  do  país,  ao  qual  está   diretamente  

subordinado. 

Essa trama de poder político da alta-gestão universitária com o poder público interfere 

diretamente  na  possibilidade  de  conquistas  ou  no  enfrentamento  de  dificuldades  que 

dependerão de negociações para obtenção  de ganhos. Dessa  forma, as mudanças no setor político 

e econômico do país interferem diretamente  na  postura  institucional  que  o  Reitor  terá com seus 

colegas que se submeteram ao processo de escolha para ocupar  os  cargos,  em diferentes níveis 

hierárquicos na universidade. 
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Mas, não só esse aspecto  interfere  nessas  relações  de  trabalho.  A  articulação  pessoal 

ou gerencial entre os gestores numa universidade depende diretamente  da  ‘tribo’  a  que  se 

pertence e, nesse caso, a relação dominante-dominado pode torna-se tênue ou complexa. 

A tal fato Bourdieu chamou  de  habitus  de  classes,  que  trata  do  mecanismo  de 

distinção entre os que partilham das mesmas ideias ou interesses e os que defendem posições 

opostas. Assim, se uma fração de classe apoia outra, ambas se fortalecem na busca de seus 

interesses, mas, se um grupo não  coaduna  com  os  pensamentos  e  articulações  políticas  do 

outro, os compromissos entre ambos se dissipam, e o apoio fica comprometido. Isso retrata a 

violência simbólica que está na interface das relações institucionais de uma universidade e se 

trata de um dos  mecanismos  hábeis e  sutis  utilizados  para  legitimar  poder  ou  discriminar  

grupos no âmbito acadêmico. 

Os grupos agregam pessoas que se identificam em alguns aspectos, se organizam e se 

expressam através de condutas que variam com seu habitus e  valores  culturais.  Por  vezes, 

podem manifestar-se de  forma  agressiva  na  defesa  de  seus  interesses,  particularmente  quando 

se dão conta da divisão que a própria universidade instituiu de diferentes formas: pela  cor  do 

crachá, pela falta de representatividade em determinado conselho, pelo  peso  do  voto  dos 

docentes no processo de escolha de  seus  dirigentes  em  detrimento  de  outros  segmentos  e 

pelos símbolos que distanciam alunos, servidores administrativos e docentes. 

No ambiente universitário, os agentes do campo da educação tem uma importância 

considerável  em  relação  aos  alunos  e  servidores   técnico-administrativos,   defendido 

arduamente pelos agentes educacionais dominantes que, apelam para a função precípua da 

universidade: a formação, a extensão  e  a  pesquisa,  desenvolvidas,  prioritariamente,  por  

docentes. 

Embora a participação dos alunos nessas funções seja  considerada fundamental  na 

formação curricular, a representação é distinta. Por  outro  lado,  não  se  considera  relevante  o 

apoio do  servidores  administrativos  no  desenvolvimento  das  atribuições  docentes   e  ,  da 

mesma forma, a distinção é estabelecida com destaque ao trabalho docente. 

Em alguns momentos, as afinidades comuns agregam profissionais e/ou alunos que se 

reúnem em torno de uma  circunstância  ou  de  ideologias  semelhantes  e  pode  gerar  tensões. 

Esse confronto tomou vulto importante em certas  ocasiões na UFF e na própria Escola de 

Enfermagem. Nota-se que há  desconforto  de  subclasses  no  seio  universitário  e,  tal  fato, 

também representa uma violência simbólica na medida em  que  se  denota  diferenciação  e 

valoração de determinada classe em detrimento de outras. 

Mas, é importante considerar que essas relações de apoio ou de contrariedade  de uma 

fração de classe podem ter um caráter volátil já que seus vínculos podem estar restritos a um 

determinado ganho de causa e, nesse sentido, o  engajamento  entre  grupos  pode  perde  seu  
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caráter corporativo na medida em que sua demanda foi atendida. Talvez, dependendo das 

intercorrências futuras, possa ocorrer novas coligações  ou  se  retornar  àquelas  já  estabelecidas 

em momentos anteriores e que foram profícuas. 

Assim, constata-se que o sucesso da gestão da  direção  de  uma  Unidade  Universitária 

pode iniciar-se já no seu período de candidatura e campanha e não depende somente dos 

grupos que irá conduzir diretamente, mas fundamentalmente de sua  inserção  em  outras  tribos 

dentro da universidade, no sentido de obter apoio político, para  conquista  de  interesses  da 

Unidade a qual gerencia. 

Por outro lado, o  apoio que se faz necessário  a um dirigente  também está associado ao  

seu capital social, ou seja, ao seu poder de articulação e persuasão da fração de classe que 

representa. As classes, por sua vez, estão subdividida em subclasses ou grupo de pares já que 

agregam alunos, docentes  e  técnico-administrativos  que  tem  particularidades  e  demandas  que 

se pronunciam de formas variadas. 

Assim, ser uma porta voz desses grupos/classes/subclasses e representar todo o  corpo 

social da Escola de Enfermagem ou em outra  Umidade  de  Ensino significa que o dirigente, 

além de estabelecer alianças políticas, deve buscar  manter  relações  sócio  afetivas  que  

certamente o auxiliará no estabelecimento de parcerias de sua confiança. 

Os desafios que estavam subtendidos à direção da Escola de Enfermagem da UFF 

agregavam outros aspectos. Na gestão 1987-1991, as duas mulheres assumiram os cargos de 

diretora e  vice-diretora.  Embora  a  enfermagem  seja  composta  majoritariamente  por  mulheres, 

no ambiente universitário, os cargos gerenciais, nos  diferentes  níveis,  são  ocupados 

majoritariamente por homens. Tal fato  caracteriza  o  poder  simbólico  do  homem  no  mundo 

social do trabalho, tendo eles a perspectiva muito maior de ocupar cargos de relevância na 

universidade, com ênfase na alta gestão que é indicação do reitor.  Em  outras  instituições 

acadêmicas ou empresariais a representação  feminina em cargos  relevantes  ainda  está   em 

minoria. 

Outro aspecto  a  se considerar  diz respeito  a forte  articulação  das  dirigentes  da Escola 

de Enfermagem com o ensino e com a  assistência  do  Hospital  Universitário  Antônio  Pedro. 

Esses dois  fatos  favoreceram  a  sua vitória,  num  pleito  que  tinham  duas  candidaturas,  tendo  

em vista seu poder social e simbólico caracterizado pela influência  e  aceitação  de  ambas  entre 

uma significativa classe de  alunos  e  de  docentes.  Como  o  número  de  técnico-administrativos 

que  tinham  direito  a  participar  da  escolha era muito  reduzido, não   fez  diferença  significativa 

no total  de votos necessários a definição da chapa  que ganharia  o  peito,  embora  

qualitativamente representasse a expressão dos servidores. 

Por parte dos alunos, o apoio se deu por conhecê-las de perto no processo de ensino 

aprendizagem e por reconhecê-las por sua competência e potencial inserção nos  campos  de 
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ensino em que ambas atuavam. Por parte de um grupo de docentes, havia um prestígio e 

reconhecimento pela forma em que ambas atuavam e pela relação próxima e efetiva  que 

estabeleciam com a equipe multiprofissional nas enfermarias em que exerciam o ensino, envolvendo-

se com a assistência propriamente dita. Nesses espaços,  a  autoridade  das docentes era distinta. 

Esse comando não se  fazia  acontecer  pelo  poder  inerente  ao  corpo  docente  de uma 

universidade, mas por uma prática respeitosa com quem dividiam a  responsabilidade  de ensinar e 

cuidar. 

Esse entrosamento da diretora e vice-diretora com  a  equipe  de  profissionais  da  

assistência e do ensino  acontecia  naturalmente  sem  que  houvesse  uma  imposição  estabelecida 

por normas, muito embora a integração ensino-serviço fosse ponto de pauta na época. Uma 

comissão docente assistencial foi constituída numa perspectiva de que tais  elementos 

conduziriam essa temática a contento, numa fraca ilusão de que três  a  quatro  profissionais  do 

ensino e da assistência dariam conta de uma conexão tão complexa. 

Era necessário mais do que um preceito,  de  tal forma  que  a  integração  só  se  efetivou 

em setores do Hospital Universitário em que enfermeiros, médicos, nutricionistas estavam em 

consonância com o processo de trabalho dos docentes  das mesmas  áreas  e,  a  recíproca 

acontecia espontaneamente. Reconhecia-se que ensinar e assistir eram processos de trabalho 

distintos, mas conseguiam caminhar juntos na  medida  em  que,  para  que  ambos  acontecessem, 

era necessário que houvesse o cuidado. E o cuidado não  tinha  dono.   O  cuidado  era 

compartilhado pelos  agentes  assistenciais  e  docentes  no  momento  de  aquisição  do 

conhecimento do aluno. Assim, a tríade estava formada e deu certo. 

Essa compreensão era própria das duas docentes que estavam à frente da Escola de 

Enfermagem da UFF, e aconteceu por filosofia de vida, pela forma por que ambas pensavam o 

mundo e o trabalho. Essa postura frente à complexidade do universo  do trabalho  certamente foram 

determinantes importantes para que ambas  se  unissem  numa  plataforma  de  ideias  e saíssem 

vitoriosas do peito. 

Dentro desse preceito, esperava-se que um dos grandes anseios dos enfermeiros 

assistenciais fosse atendido. Esse desejo referia-se a escolha do docente que ira  gerenciá-los, 

estando à frente  da  subdiretoria  de  enfermagem  do  HUAP.  Essa  aspiração  dos  enfermeiros 

não chegou a ser atendida nesta gestão  tendo  em  vista  que  não  dependia  de  uma  posição 

isolada da direção de Escola de Enfermagem, mas da  visão  que  o  corpo  docente  tinha  em 

relação à ocupação desse cargo, considerado de relevância na interlocução com a direção do 

Hospital Universitário, que tinha o direito de escolha do  docente  para  esse cargo,  determinado 

pelo Regimento Interno do Hospital. 

Fatos como esse demonstram que a autonomia  da  direção  era  limitada  pelas 

determinações do Colegiado de Unidade, órgão máximo, de caráter deliberativo da Escola de 
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Enfermagem  e  por  regimentos  que  podem  tolir  as  iniciativas  mais  emancipadoras  de  um 

gestor. Nesse aspecto, a direção teve limites na sua capacidade  de  persuasão  quando  não 

consegue reverter o habitus dos docentes da Escola já que o cargo de subdiretora de  

enfermagem emanava um  poder  simbólico  de  representação  da  Escola no  Hospital 

Universitário. Nesse caso, a direção não conseguiu garantir sua aspiração e se restringiu  a 

representar os anseios dos docentes. 

 Outros desafios emergiram na medida em que  a  direção  da  Escola  de  Enfermagem  é 

um cargo executivo de ações que podem ser tracejadas pelo Colegiado  de Unidade,  e podem 

advir do Conselho Departamental e do Colegiado do Curso de Graduação ou do Diretório 

Acadêmico. Mas o fato de se ter uma gestão colegiada na  Universidade  não  impediu  que  a 

direção empreendesse seu esforço para atingir  as  metas delineadas. A  principal  dela consagrou-

se com a conquista da sede própria da  Escola,  fato  que deu uma nova roupagem a essa 

instituição, num futuro próximo. 

No entanto, dessa conquista surgiu ouros empasses. Fora da proteção dos  muros  do 

HUAP e, portanto da Universidade, o corpo social da Escola se deparou, a princípio, com um 

espaço enorme e com uma  carência  de  recursos  relevante  para  instalação  da  área  

administrativa dos departamentos, coordenações e da própria direção, assim como para  a  

instalação de salas de aula, laboratório, cantina, biblioteca e diretório  acadêmico.  Além  disso, 

estava localizada ao lado de uma comunidade carente e conviveu com alguns confrontos, que 

suscitou em empenho da direção quanto à segurança de todo corpo acadêmico que  lá desenvolviam 

suas funções. 

Mas, particularmente, foi a  partir  desses  confrontos  que  a  parceira  com a  comunidade 

se iniciou, através de demanda da associação de moradores que  tinha  o  anseio  de  reabrir  a 

creche que acolheria as crianças da comunidade facilitando as atividades laborais  dos  pais.  A 

Escola de Enfermagem abriu novas  portas  voltadas  à  ação  social que  iriam  além dos  projetos 

de  extensão  desenvolvidos  até  então.  A  relação  se  ampliou  junto  aos  colégios  circunvizinhos, 

a APAE, os comerciantes locais e com os enfermeiros que atuavam em  hospitais  das 

proximidades, num movimento de busca de parcerias e colaboração mútua. 

O contexto universitário é  plural,  multifacetado  e  muito  rico  quando  se  pensa  na 

dinâmica social que nele se desenvolve e nos  campos  de  conhecimentos  que  se  entrelaçam. 

Nesse conjunto o gestor  pode ter o reconhecimento  da valoração  de seu trabalho  gerencial não  

só pela sua competência, mas pelo  que  ele  representa  para os seus  pares e em que  proporção 

ele garante a defesa dos interesses de quem representa por ter  estabelecido  inclusões 

institucionais valorosas que determinam sua postura e aceitação em tribos de destaque, que 

ajudaram na conquista dos ganhos que foram delineados. 

O padrão de relacionamento da direção para com a comunidade da Escola  de  

Enfermagem e com agentes de outros espaços percorridos determinou o envolvimento dos 
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docentes na organização dos processos administrativos que conduziram  a  efetivação  de  

muitos anseios desenhados em campanha e, posteriormente, dos desejos dos docentes que 

foram sendo explicitados nas plenárias departamentais, ao longo dessa gestão. 

Fica claro todo esforço empreendido pela direção em busca dos ideais traçados  e  do 

corpo social da Escola de Enfermagem que, liberto de antigas amarras, expôs suas propostas e 

anseios. Nesse processo, enfrentaram  diversos conflitos  e  dificuldades  dado  o  processo 

político e econômico do país e  da  educação   superior  que  interferiram  nas   universidades 

públicas, no trabalho acadêmico e no comportamento dos gestores e  do  corpo  social frente  a 

essas tensões, que resultou em greves e paralizações frequentes. 

Portanto, na dinâmica gerencial acadêmica das professoras   Maisa  Freire  de  Castro 

Araújo e  Alba  Rodrigues  Alconforado,  também  foram  enfrentadas  tensões  internas  

relacionadas à posição dos docentes e das relações entre Escola e Hospital Universitário que 

perpassaram pelo modelo de gestão da direção,  pelas   questões   de  autoridade,  poder  e 

distinção entre classes e  gerou  crises  de  legitimidade  de  altos e  baixos, num  movimento 

dialético que se renova e se reconstitui. 

Dessa forma, reafirma-se a tese inicial de que as gestoras trouxeram consigo um 

habitus gerencial, dentro  do  conhecimento  e  experiência  adquirida  no  mundo  social,  no 

exercício de suas funções enquanto  enfermeiras  e  docente  e  dos  campos  do  saber  no  âmbito 

da saúde, especificamente na enfermagem que agrega muitos conteúdos do campo  da 

administração e  da  educação.  Mas,  as  normas,  acordos,  políticas  institucional  universitária,  e 

do país e o jogo do  poder  no  interior  na  Escola  de  Enfermagem  e  da  Universidade 

ocasionaram diversas intercorrências e desafios que certamente alimentou alguns aspectos e 

reformatou outros que se revelam no pensar  e  no  agir  dessas  docentes  enquanto  gestoras. 

Assim, a forma de conviver com as resistências, as estratégias de  luta  e  afirmação  no  espaço 

social da Escola de Enfermagem e da Universidade pode ter gerado transformação no habitus 

gerencial, particularmente da  professora  Maisa  Freire,  que  assumiu  de  frente  o  papel  político 

da gestão, conduzindo-a  a  atitudes  que  contradizem  a  sua  visão  inicial  de  gerir  uma  Unidade 

de Ensino na UFF. 

Com o passar do tempo, ao se olhar para traz, percebe-se que houve uma mudança de 

paradigma  gerencial  fundamentado  no  diálogo,  na  participação  efetiva  dos  profissionais   e 

alunos da  Escola que  abriu  caminhos  para  projeção  da  Escola  de  Enfermagem  e 

fortalecimento dos projetos que já  se  anunciavam  como  a  reforma  curricular  da  graduação, 

como novas concepções e perspectivas para a formação profissional. 

Permaneceu, nas gestões que se sucedem,  o  investimento  na  construção  de  uma 

biblioteca, independente do acervo da Faculdade de Medicina,  o  que  ofereceu  certa 

independência aos alunos e profissionais da Escola  no  campo  da  saúde;   ampliou-se  as 
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discussões sobre a  integração  junto  aos  assistenciais  assim  como  a  constituição  de  um 

processo democrático para escolha da subdiretora de enfermagem do Hospital Universitário; 

fortalecimento  da  projeção  institucional  através  do  conhecimento,   com  a  continuidade   anual 

da semana científica da  Escola;  a  reorganização  física  da  Unidade  de  forma  a  oferecer  

melhores  condições  de  trabalho   e  de  convivência   entre  professores,  alunos  e  administrativos; 

a  ampliação  e  capacitação dos servidores técnico-administrativos  culminando   com   a 

ampliação dos cursos de especialização nos três departamentos e a inserção da Escola de 

Enfermagem na pós-graduação stricto sensu, em 2003, com a aprovação do Mestrado 

Profissional em Enfermagem Assistencial. 

Esse empreendimento viabilizou trazer ou retornar à  Escola  de  Enfermagem  os  

enfermeiros da assistência para se capacitarem. Dessa  forma,  espaços  de  saberes  e  de  

produção de saber foram fortalecidos e, embora houvesse inicialmente um estranhamento quanto  

ao  mestrado  profissional,  ele  engendrou  a  qualificação  profissional,  reflexão   da  prática e 

geração de produto para o serviço/unidade/instituição  de  saúde  e  hoje  já   se  amplia  a discussão 

para criação do doutorado  profissional. Dado a importância do retorno para a organização de 

saúde, há indicativo em discussão de que  os  mestrados  acadêmicos  também gerem produtos para 

os serviços de forma  a  se  estabelecer, em diferentes  níveis,  boas práticas em saúde, geradas por 

reflexões a partir da pós-graduação. 

Este estudo possibilita que gerações posteriores às décadas de 1980 e 1990  tenham a 

noção do quanto de dificuldades foram enfrentadas e do quanto de empreendimento foi 

necessário por arte dos gestores e do corpo social da Escola de Enfermagem para que se 

alcançasse a projeção e reconhecimento de hoje. 

Quantos paradigmas precisaram ser revistados, rompidos e outros fortalecidos para 

configuração de um espaço institucional  de  reconhecimento  nacional  tão  necessário  à 

enfermagem conquistado através do  saber  oriundos  da  experiência,  da  pesquisa  e  da  reflexão 

já na graduação e aprofundada na pós-graduação. 

Abrindo-se vertentes para novas estratégias, a gestão  das  professoras  Maisa  Freire  e 

Alba Alconforado, através de muito empreendimento, intuição e sensibilidade formatou-se a 

(re)configuração gerencial da Escola  e  (re)organização  do  trabalho com  investimento no 

processo democrático e no capital  humano,  tão  necessário  ao  que  se  aponta  hoje  no  mundo 

dos negócios e nas organizações de saúde. 
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APÊNDICE A- FORMULÁRIO PARA COLETA DE DADOS EM DOCUMENTOS 

Formulário para Coleta de Dados Documentais 

 Data da Coleta: / / 
 

 

Data da 
reunião 

Páginas 
das atas 

Assuntos abordados Ações/Decisões da direção e do Colegiado 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
 

Roteiro de entrevista com o corpo docente 
 

Data da entrevista: _____/_  _/_   Identificação do Entrevistado: (E ......) 
 

 
 

Parte 1 – Dados para caracterização dos sujeitos: 

 Data de nascimento: / / Sexo: ( )F ( )M 

 Data de conclusão da  graduação ____  : ___/  /  Instituição: 

_____   

 Data de admissão  na UFF: _____/  /  _ 

 Tempo de experiência profissional  à época (abril de  1987-1991): 

( ) na assistência __________ ( ) na docência__________ 

 Forma de admissão na UFF: ( ) concurso público ( ) convite ( ) cessão ( ) outros: 

especificar _____  _ 

 Identificação do cargo ocupado à época (abril de 1987-1991): _____   

 Período que  ocupou  o cargo: de _____/  /_  a __   _/  /   

 Titulação  quando  da  ocupação do cargo: (  ) graduação ( ) especialista ( ) mestre  

(   ) livre docente (   ) doutor(  ) pós doutor.  

Especifique a área de conhecimento e linha de pesquisa (quando houver): 

___________________________________ 

 Classe docente quando da ocupação do cargo: 

(    ) Auxiliar    (   ) Assistente ( ) Adjunto  (  ) Associado  (  ) Titular  

Parte 2 – Dados relativos ao objeto do estudo: 

 Opinião sobre o processo de escolha pela comunidade acadêmica para direção; 

 Motivação e expectativas geradas por essa mudança; 

 Realizações e dificuldades vivenciadas; 

 Situações de conflito e enfrentamento; 

 Relacionamento estabelecido com a direção; 

 Relação da direção com as instancias superiores da universidade e com os departamentos e 

coordenações; 

 Percepção quanto à forma e referências para gerenciar a unidade; 

 Avaliação sobre a gestão. 

 

Parte 3 
 

Agradecer pelas contribuições e realização da entrevista. 

Agendar dia para validação/correção da entrevista transcrita. 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DA ENTREVISTA 

Roteiro de entrevista com os técnico-administrativos 
 
 

Data da entrevista: _____/_  _/_   Identificação do Entrevistado: (E ......) 
 

 

Parte 1 – Dados para caracterização dos sujeitos: 

 Data de nascimento: / / Sexo: ( )F ( )M 

 Data de conclusão da  graduação ____  : ___/  /  Instituição: 

_____   

 Data de admissão  na UFF: _____/  /  _ 

 Tempo de experiência profissional à época (abril de 1987-1991):______anos; 

qual?______   

 Forma de admissão na UFF: ( ) concurso público ( ) convite ( ) cessão ( ) outros: 

especificar _____  _ 

 Identificação do cargo ocupado à época (abril de 1987-1991): _____   

 Período que  ocupou  o cargo: de _____/  /_  a __   _/  /   
 

 

Parte 2 – Dados relativos ao objeto do estudo: 
 

 Opinião sobre o processo de escolha pela comunidade acadêmica para direção; 

 Motivação e expectativas geradas por essa mudança; 

 Realizações e dificuldades vivenciadas; 

 Situações de conflito e enfrentamento; 

 Relacionamento estabelecido com a direção; 

 Relação da direção com as instancias superiores da universidade e com os departamentos e 

coordenações; 

 Percepção quanto à forma e referências para gerenciar a unidade; 

 Avaliação sobre a gestão. 

 

Parte 3 
 

Agradecer pelas contribuições e realização da entrevista. 
Agendar dia para validação/correção da entrevista transcrita. 
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ANEXO A – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Título do Projeto: Configuração das tendências gerenciais no espaço social da Escola de Enfermagem 

Pesquisadora Responsável: Deise Ferreira de Souza 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: Universidade Federal Fluminense – Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

Telefones para contato: (21) 2609 7916 (21) 984599636 

Orientadora: Zenith Rosa Silvino – EEAAC/UFF 

Nome do docente voluntário:______________________________________________ 

Idade: _____________ anos R.G. ___________________________________ 

O(A) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Nas tramas da gestão: 

uma historiografia dos modelos de gestão dos diretores da Escola de Enfermagem Aurora  de 

Afonso Costa / UFF”, de responsabilidade da pesquisadora  Deise  Ferreira  de  Souza.  Este  

projeto tem por objetivos: 1) Descrever o perfil dos diretores da Escola; 2) apontar realizações e 

dificuldades vivenciadas por esses gestores; 3)  conhecer  os  modelos  gerenciais  implementados 

em cada gestão. Este estudo justifica-se, pois,  ao  abordarmos  os  modelos gerenciais  dos 

docentes da Escola de Enfermagem que ocuparam cargos de direção, estaremos identificarmos 

suas experiências, delimitando seus marcos que são historicamente relevantes e ajudaram  a 

construir a história desta Escola. O (A) Sr.(ª), enquanto docente  da  EEAAC da  UFF, participará 

de uma entrevista que será gravada em áudio e vídeo e, a qualquer momento, o (a) senhor (a)  

poderá desistir de participar e retirar  seu  consentimento.  Sua  recusa  não  trará  quaisquer 

prejuízos e sua participação não trará qualquer privilégio em relação ao desempenho de suas 

funções/cargo. Os benefícios que sua participação trará  serão  em  nível  coletivo,  contribuindo 

para rever as perspectivas de trabalho, a partir de uma experiência institucional concreta e 

compreensão dos fatos políticos e institucionais de cada época estudada. O (a) senhor (a) terá a 

garantia da confidencialidade das informações geradas. 

Declaro que todos os procedimentos relacionados à pesquisa estão em conformidade com a Res. 

CNS 466/2012, e  o projeto  foi aprovado  pelo  Comitê  de  Ética  em Pesquisa do HUAP/UFF sob 

o número de registro 771.846 de 08 de agosto de 2014. 

_____  

Assinatura do pesquisador 

Eu, ____  ___________________________, RG nº _____________________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do  projeto  de  pesquisa 

acima descrito. 

 
Niterói-RJ, _____ de ____________ de _______ 

_____   

Assinatura do participante 

OBS: Este documento será elaborado em duas vias, sendo que uma ficará com o Sr.(Sra)  e  a 

outra com o pesquisador. 

Comitê de Ética em Pesquisa: Rua Marquês do Paraná 303, 4° andar , prédio anexo ao HUAP. 
Telefone: +55 (21) 2629-9189 - (21) 7621-2867 
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ANEXO B 
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ANEXO C 
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