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RESUMO 

 

FERREIRA, Rejane Eleuterio. Fatores que influenciam a implantação das 

produções tecnológicas desenvolvidas no âmbito do mestrado profissional na área 

da enfermagem e estratégias de translação do conhecimento. Tese (Doutorado). 

Orientadora: Dr.ª Cláudia Mara de Melo Tavares. Niterói: Escola de Enfermagem 

Aurora de Afonso Costa, da Universidade Federal Fluminense/ UFF, 2019. F.234. 

 

No mestrado profissional, o aluno é incentivado à criação de novos produtos e serviços, 

cuja aplicação resulte em melhorias na saúde da população. A produção tecnológica é 

uma das suas principais características. Sendo assim, o estudo tem como objetivo 

geral: compreender o processo de implantação das produções tecnológicas 

desenvolvidas no mestrado profissional na área da enfermagem, nos serviços de saúde e 

ensino, através experimentação sociopoética e como objetivos específicos: descrever o 

perfil dos enfermeiros egressos do mestrado profissional na área da enfermagem; 

caracterizar as produções tecnológicas desenvolvidas no âmbito do mestrado 

profissional na área da enfermagem; analisar as produções tecnológicas dos egressos do 

mestrado profissional na área da enfermagem e sua relação com as necessidades dos 

serviços de saúde; discutir as estratégias utilizadas para implantação das produções 

tecnológicas dos alunos do mestrado profissional na área da enfermagem, nos serviços 

de saúde; analisar as contribuições das produções tecnológicas propostas por egressos 

do mestrado profissional na área da enfermagem nos serviços de saúde. Metodologia: 

trata-se de um estudo de abordagem sociopoética, realizado com egressos dos cursos de 

mestrado profissional na área da enfermagem, no estado do Rio de Janeiro. A produção 

de dados ocorreu na seguinte sequência: pesquisa documental, entrevista e grupo-

pesquisador. Na sequencia foi realizada a triangulação dos dados. O tratamento e a 

análise dos dados documentais e das entrevistas se deu a partir da análise de conteúdo 

de Bardin, já as expressões verbais e artísticas do grupo-pesquisador foram analisadas 

conforme os estudos da sociopoética Viril/Classificatório e Filosófico, interpretados à 

luz dos parâmetros de avaliação da CAPES, sob a perspectiva de translação de 

conhecimento e de inovações tecnológicas de Donald Stokes. Resultados: a principal 

tipologia de produto elaborada pelos egressos foi o desenvolvimento de técnicas, entre 

as quais: fluxogramas, protocolo, formulários e curso de capacitação. Grande parte dos 

produtos foi desenvolvida no contexto hospitalar, no formato de tecnologia educacional, 

atendendo à necessidade de saúde que envolve garantia de acesso à tecnologia para 

melhorar e prolongar a vida do usuário. Um pouco menos da metade dos egressos 

reconhecem terem implantado seu produto no serviço. Existem fatores na formação, 

como a pouca clareza do que é um produto e o desenvolvimento de uma estratégia 

frágil, sem nenhum modelo de translação do conhecimento de referência e fatores 

alheios à formação como equipe de enfermagem, em um cenário com rotina endurecida 

e falta de interesses dos gestores, influenciando negativamente a implantação dos 

produtos. Quando existe participação ativa dos usuários, profissionais e todas as pessoas 

envolvidas, desde o momento da decisão e da elaboração dos produtos, a adesão ao 

serviço aumenta. Conclusão: as produções tecnológicas desenvolvidas no âmbito do 

mestrado profissional em enfermagem têm uma baixa adesão nos serviços e uma 

avaliação com pontuação ínfima na CAPES, o que mostra a necessidade de os 

programas incorporarem um modelo estratégico de translação do conhecimento. 

 

Palavras Chave: Educação de pós-graduação em enfermagem; Avaliação de impacto a 

saúde; Pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico; Mestrado Profissional.  
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ABSTRACT 

 

FERREIRA, Rejane Eleuterio. Factors that influence the implementation of 

technological productions developed under the professional master's degree in 

nursing and knowledge translation strategies. Thesis (doctorate). Advisor: Cláudia 

Mara de Melo Tavares, PhD. Niterói: Aurora de Afonso Costa School of Nursing, of 

Federal Fluminense University/ UFF, 2019. F.234. 

 

In the professional master's degree, the student is encouraged to create new products 

and services, whose application results in improvements in the population's health. 

Technological production is one of its main characteristics. Therefore, the study has as 

its general objective: understand the process of implementing technological 

productions developed in the professional master's degree in nursing, in health and 

teaching services, through socio-poetic experimentation and as specific objectives: 

describe the profile of nurses graduating from the professional master's degree in 

nursing; characterize the technological productions developed within the scope of the 

professional master's degree in nursing; to analyze the technological productions of 

graduates of the professional master's degree in nursing and their relationship with the 

needs of health services; discuss the strategies used to implement the technological 

productions of students in the professional master's degree in nursing, in health services; 

to analyze the contributions of technological productions proposed by graduates of the 

professional master's degree in the field of nursing in health services. Methodology: it 

is a study of socio-poetic approach, carried out with graduates of professional master's 

courses in the field of nursing, in the state of Rio de Janeiro. Data production took place 

in the following sequence: documentary research, interview and researcher group. In the 

sequence, data triangulation was performed. The treatment and analysis of the 

documentary data and the interviews took place from the content analysis of Bardin, 

since the verbal and artistic expressions of the researcher group were analyzed 

according to the studies of the Virile / Classificatory and Philosophical socio-poetics, 

interpreted in the light of CAPES assessment parameters, from the perspective of 

knowledge translation and technological innovations by Donald Stokes. Results: the 

main product typology developed by the graduates was the development of techniques, 

including: flowcharts, protocol, forms and training course. Most of the products were 

developed in the hospital context, in the format of educational technology, meeting the 

health need that involves guaranteeing access to technology to improve and prolong the 

user's life. A little less than half of the graduates acknowledge having implanted their 

product in the service. There are factors in training, such as the lack of clarity of what a 

product is and the development of a fragile strategy, without any model of translation of 

reference knowledge and factors unrelated to training as a nursing team, in a scenario 

with a hardened routine and lack of interests of managers, negatively influencing the 

implantation of products. When there is an active participation of users, professionals 

and all the people involved, from the moment of decision and the elaboration of 

products, adherence to the service increases. Conclusion: the technological productions 

developed within the scope of the professional master's degree in nursing have a low 

adherence to services and an evaluation with a very low score at CAPES, which shows 

the need for the programs to incorporate a strategic model of knowledge translation. 

 
Keywords: Nursing post-graduate education; Health impact assessment; scientific research and 

technological development; Professional Master's. 
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1- INTRODUÇÃO 

 

1.1 Apresentação da temática (Problematização)  

 

 Este estudo buscará compreender o processo de implantação das produções 

tecnológicas desenvolvidas no Mestrado Profissional na área da Enfermagem, do Rio de 

Janeiro, nos serviços de saúde e ensino, através da experimentação sociopoética.  

O Mestrado Profissional é uma modalidade da pós-graduação stricto sensu 

voltada para a capacitação de profissionais, nos vários campos do conhecimento, através 

do estudo de técnicas, processos ou temáticas que atendam às demandas do mercado de 

trabalho (BRASIL, 2009). 

 O programa de Mestrado Profissional foi concedido no Parecer Sucupira 

(BRASIL, 1965), documento que lançou as bases da pós-graduação no Brasil e no qual 

a pós-graduação era pensada como um sistema de dois eixos (acadêmico e profissional), 

porém apenas o eixo acadêmico foi implementado. Somente 30 anos depois, o Mestrado 

Profissional foi regulamentado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior (CAPES), pela portaria n.º 47 de 17 de outubro de 1995.  Dois anos 

depois, o programa foi aprovado pela portaria n.º 080, de 16 de dezembro de 1998, 

quando o presidente da CAPES considerou a necessidade da formação de profissionais 

pós-graduados aptos a elaborar novas técnicas e processos, com desempenho 

diferenciado de egressos dos cursos de mestrado que visem preferencialmente a um 

aprofundamento de conhecimentos ou técnicas de pesquisa científica, tecnológica ou 

artística (BRASIL, 1998).   

 Nesse documento, foram estabelecidos os requisitos e condições para sua criação 

e credenciamento. O autofinanciamento foi um dos elementos estipulados para essa 

modalidade de mestrado (BRASIL, 1998). O Art. 6.º dessa portaria determina que a 

modalidade citada apresenta caráter propício ao autofinanciamento, aspecto a ser 

considerado para iniciativas de convênios com vistas ao patrocínio de atividades.  

 O autofinanciamento é uma característica apenas do Mestrado Profissional, pois 

os demais cursos, como o Mestrado Acadêmico e o Doutorado, são financiados pela 

CAPES, o que lhes assegura sustentabilidade e expansão. Por conseguinte, a 

sustentabilidade e a expansão dos cursos de Mestrado Profissional são os principais 

desafios a serem enfrentados na pós-graduação stricto sensu.  
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 Na área da Enfermagem, tais enfrentamentos são claros: o primeiro curso de 

Mestrado Profissional em Enfermagem surgiu em 2002, na Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP), que formou apenas uma turma desde então. A Universidade Federal 

Fluminense (UFF) tem o mestrado mais antigo da área e, desde 2003, vem se 

sustentando e formando mestres em Enfermagem Assistencial.  

 Segundo a CAPES, ao término da avaliação quadrienal 2013-2016, existiam 

4452 programas e 6657 cursos de pós-graduação stricto sensu no Brasil. As principais 

áreas que dispõem de mais programas e cursos são: Interdisciplinar, Ciências Agrárias, 

Educação, Administração, Linguística, Biodiversidade e Ensino. A Enfermagem é a 22ª 

área com mais cursos e 24ª com mais programas. Dos 6657 cursos, 4367 são de 

mestrado e 2289 de doutorado. O Mestrado Profissional soma 805 programas e 805 

cursos, porém não chega a representar 20% dos programas e cursos stricto sensu. A 

Enfermagem é a 9ª área com mais programas e cursos. Depois de saúde coletiva, é a 

área da saúde que oferece mais cursos de Mestrado Profissional, empatada com a 

Medicina (BRASIL, 2017). 

 Com o crescimento dos programas e cursos da pós-graduação stricto sensu na 

área da Enfermagem, houve aumento na titulação de enfermeiros mestres e doutores, 

perfazendo 15.429 titulações desde as primeiras iniciativas, até dezembro de 2016, 

período em que se encerra a coleta de dados desta tese, sendo 11.285 de mestres 

acadêmicos, 3.358 de doutores e 786 de mestres profissionais. No período entre 2013-

2016, foram realizadas 5.444 defesas, sendo 1.309 de Doutorado e 4.077 de mestrado 

(3.446 acadêmicos e 631 profissionais), o que representa um aumento de 44%, 645% e 

407%, respectivamente (BRASIL, 2017).  

A expansão da pós-graduação na área da Enfermagem refletiu diretamente no 

aumento da produção científica da área, que quase dobrou de um triênio a outro. No 

triênio de 2007-2009, foram publicados 5.194 artigos em 595 periódicos, já no de 2010 

a 2012, foram 9.206 artigos em 1.213 periódicos.  No quadriênio de 2013 a 2016, 

contamos com 16.321 artigos em 1.579 periódicos, o que representa um aumento de 

77% em relação ao triênio anterior.  Cabe ressaltar que a resolução Nº 05 de 11 de 

dezembro de 2014 mudou o período de avaliação do Sistema Nacional de Pós-

Graduação (SNPG) de 3 anos para 4 anos. A primeira avaliação quadrienal da CAPES, 

cujo relatório de avaliação foi publicado em 2017, ocorreu no ano de 2013 a 2016. Por 

isso a relação feita entre um quadriênio e um triênio.  
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Esse processo gerou impacto direto na projeção da área em nível internacional, 

uma vez que a Enfermagem brasileira deixou de ocupar a 14º posição no ranking 

mundial de publicação em 2003 e ascendeu para a 7º posição em 2011, posição mantida 

em 2016. Na América Latina, a produção da Enfermagem brasileira lidera o ranking do 

SCImago/Scopus, ocupando o 1º lugar no fator de impacto e responde por 63,7% de 

documentos citados nas publicações de 2016 (BRASIL, 2017).  

 Segundo o relatório da CAPES (BRASIL, 2013), o aumento das produções 

científicas desenvolvidas na pós-graduação stricto sensu advém principalmente dos 

programas acadêmicos, embora a produção qualificada também seja valorizada pelos 

mestrados profissionais.  

 O impacto dessa produção científica, fruto do crescimento da pós-graduação, 

tem refletido na visibilidade da ciência da Enfermagem brasileira, conforme 

demonstrado anteriormente, permanecendo o desafio da transferência de conhecimento 

e tecnologia para a prática profissional, rumo à consolidação do SUS, com melhoria do 

cuidado e ensino em saúde e Enfermagem (BRASIL, 2017). 

 A expansão do Mestrado Profissional na área da Enfermagem é recente. Até 

2010, foram criados apenas quatro cursos, tendo sido formada apenas uma turma. Nos 

últimos seis anos, surgiram mais 16 cursos dessa modalidade na área da Enfermagem. 

Segundo o documento de área da CAPES, que divulgou a avaliação quadrienal dos 

programas, no Brasil, existem 76 programas de pós-graduação stricto sensu na área da 

Enfermagem, totalizando 112 cursos. Esse quantitativo de cursos stricto sensu da área 

de Enfermagem representava cerca de 1,7% do total de cursos de pós-graduação 

brasileiros e 11,8% daqueles na grande área de Ciências da Saúde (BRASIL, 2017). 

 Hoje, o Mestrado Profissional conta com 23 programas e 23 cursos. Esses, em 

sua grande maioria, estão concentrados na região Sudeste, com nove cursos (três no 

Estado do Rio de Janeiro) e na região Sul, com sete cursos. Evidencia-se uma carência 

de oferta nas demais regiões do país (BRASIL, 2017).  

 Um documento de área da CAPES mais recente mostra que, pela primeira vez, a 

comissão de Avaliação das Propostas de Cursos Novos (APCN) recebeu maior 

submissão de propostas de cursos profissionais, quando comparadas às propostas 

acadêmicas, tanto de mestrado quando de Doutorado.  No biênio 2017/2018, foram 

apresentadas 28 propostas à APCN, sendo 22 de cursos profissionais (dezesseis de 

mestrados e seis de doutorado) e 6 propostas de cursos acadêmicos (cinco de mestrado e 

um de doutorado) (BRASIL, 2019).  
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Essa recente expansão dos mestrados profissionais de Enfermagem atende à 

necessidade de qualificar enfermeiros e outros profissionais para os serviços de saúde, 

em consonância com o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) 2011-2020, e 

consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS) (BRASIL, 2016), atende também à  

indução representada pelo Acordo CAPES com o Conselho Federal de Enfermagem 

(COFEN) (Edital n o 27/2016: apoio a programas de pós-graduação da área de 

Enfermagem – Modalidade Mestrado Profissional), que permite o financiamento de 

programas profissionais, antiga reivindicação da área (BRASIL , 2019). 

 É inegável que o Mestrado Profissional, em função de seus pressupostos, pode 

dar respostas mais ágeis para a implementação das políticas públicas no País. Porém, 

para os coordenadores dos mestrados profissionais, a expansão ainda não é suficiente 

para atender a todos os profissionais que procuram o curso devido à alta demanda por 

essa modalidade de pós-graduação e isso torna necessário criar estratégia de 

aproveitamento desses contingentes e de profissionais (VILELA; BATISTA, 2015).  

Atualmente, tem-se discutido a necessidade de acelerar o processo de utilização 

dos resultados de pesquisas científicas na prática. O conhecimento científico da 

Enfermagem tem potencial para melhorar os resultados da área da saúde e o avanço das 

intervenções de cuidado, uma vez que, no Brasil, ela representa cerca de 60% dos 

recursos humanos do SUS, com grande contribuição na atenção à saúde da população 

(BRASIL, 2013). 

 O Acordo CAPES/COFEN (Edital Nº 27/2016) foi uma estratégia de avanço 

para os programas de Mestrado Profissional na área da Enfermagem, com previsão de 

formar 500 enfermeiros mestres profissionais que desenvolvam pesquisas científicas e 

tecnológicas, com foco na Sistematização da Assistência em Enfermagem (SAE). Até 

2017, foram disponibilizadas 139 vagas entre as Instituições de Ensino Superior (IES) 

(BRASIL, 2019).   

 O Mestrado Profissional vem ganhando força, pois o produto esperado vai para 

além da capacitação do mestrando, implica na apresentação de um trabalho de 

investigação que envolva temas da área de atuação do aluno. Tal produto é o que mais o 

diferencia dos demais programas de pós-graduação stricto sensu, posto que o aluno é 

incentivado à formação de novos produtos e serviços, cuja aplicação resulte em 

melhorias na saúde da população (MUNARI et al., 2014). 
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 Segundo a Portaria nº 17 da CAPES (BRASIL, 2009), o trabalho de conclusão 

final do curso do mestrado profissional poderá ser apresentado em diferentes formatos, 

tais como: 

 

Dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, 

registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações 

tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e 

instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de programas de 

mídia, editoria, composições, concertos, relatórios finais de pesquisa, 

softwares, estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo, manual de 

operação técnica, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, 

proposta de intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, 

projeto de aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para 

desenvolvimento ou produção de instrumentos, equipamentos e kits, projetos 

de inovação tecnológica, produção artística; sem prejuízo de outros formatos, 

de acordo com a natureza da área e a finalidade do curso, desde que 

previamente propostos e aprovados pela CAPES (BRASIL, 2009, p. 21).  

 

  

 Vale ressaltar que, após a portaria nº 17 de 2009, outras foram publicadas, mas 

deixaram em aberto as tipologias dos trabalhos de conclusão do mestrado profissional, 

não sendo observadas novas orientações nesses documentos.  

Apesar dessa amplitude de possibilidades, ainda predomina o formato da 

dissertação do modelo acadêmico, acompanhado de artigo científico e/ou produto 

técnico (VILELA; BATISTA, 2016). Alguns estudos revelaram forte semelhança entre 

as dissertações das modalidades profissional e acadêmico, entre elas a adoção dos 

verbos que conduzem os objetivos das investigações, bem como os desenhos 

metodológicos adotados.  Evidenciou-se que existe geração de conhecimento a partir da 

prática, porém os estudos são restritos, em sua maioria, há ações investigativas que não 

resultam em mudanças imediatas, embora produzam resultados que possibilitam 

intervenções posteriores. (MUNARI et al., 2014).  

 Outro estudo, desenvolvido por Tavares e Leite (2014), revelou que o 

conhecimento gerado pelos enfermeiros durante os cursos de Mestrado e Doutorado são 

pouco valorizados ou pouco aplicados por gestores dos serviços de saúde. Para a 

CAPES, permanecem presentes para este e próximo quadriênio o desafio estimular a 

translação de conhecimento para a prática de Enfermagem e Saúde, na perspectiva da 

prática baseada em evidência (BRASIL, 2016). 
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 Tais aspectos merecem destaque na medida em que essas questões têm sido uma 

preocupação recorrente na discussão sobre a identidade do Mestrado Profissional e suas 

produções científicas (VILELA; BATISTA 2016 e MUNARI et al, 2014).  

 Nessa direção, Vilela e Batista (2016) citam Santos, Hortale e Arouca (2012, p. 

2152), ―(...) Não se pode partir do princípio de que todas as demandas de pesquisa dos 

alunos de Mestrado Profissional sejam passíveis de se acomodarem em uma dissertação 

(…)‖, e, para esse resultado, formula três hipóteses: 1) os docentes não dominariam 

outra forma de apresentação de trabalho final; 2) como o Mestrado Acadêmico da 

instituição preconiza a elaboração de produtos dessa natureza, as propostas de Mestrado 

Profissional somente repetiram o que estava estabelecido; 3) e ou a ideia ainda 

largamente cristalizada de que o Mestrado Profissional, para ter o mesmo valor que o 

Mestrado Acadêmico, deve exigir o mesmo produto. 

 Essas três hipóteses mostram que ainda existe forte influência dos programas 

acadêmicos, associada à falta de clareza sobre os princípios do Mestrado Profissional 

permeando a pós-graduação brasileira (VILELA; BATISTA, 2016). A própria CAPES 

concorda que o Mestrado Profissional ainda está impregnado com critérios acadêmicos. 

Por isso, os produtos tecnológicos desenvolvidos na Área de Enfermagem ainda são 

apresentados em número reduzido e com impacto muito mais em nível local e regional, 

pois até o triênio de 2013 era inexistente a classificação de produtos técnicos na área 

(BRASIL, 2016).  

 Nos últimos relatórios de avaliação dos programas, a CAPES tem ressaltado que 

o Mestrado Profissional em Enfermagem é uma modalidade stricto sensu recente na 

área e ainda está, como em diversas áreas, firmando suas especificidades, buscando 

melhor compreensão quanto à elaboração de seus produtos como trabalhos de conclusão 

e especialmente expertise em produção tecnológica e inovação (BRASIL, 2017). 

 Um desafio vencido foi o estabelecimento de critérios específicos para avaliação 

dos mestrados profissionais em algumas áreas, entre as quais se inclui a de 

Enfermagem, pois, até 2012, os programas de Mestrado Profissional eram avaliados 

com base nos critérios determinados para o Mestrado Acadêmico.  

 Em 2017, foram constituídas considerações sobre classificação e avaliação de 

Produção Técnica em Enfermagem, assim definida no documento:  

  

aquela produzida por docente permanente e discente, que não se caracteriza 

como produção científica, sendo reconhecida pelos processos de interação 

academia e sociedade, em diferentes formas de produtos e serviços 
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especializados, bem como apresentam possibilidade de transformação de 

processos. Incorpora os seguintes eixos: produto passível ou não de geração 

de patente, formação e educação permanente, divulgação da produção e 

serviços técnicos especializados (BRASIL, 2017).  

 

 

 Ainda assim, parece faltar muito para uma ruptura com o modelo acadêmico. 

Com todo avanço, ainda é frágil à percepção das instituições de ensino superior sobre a 

potencialidade do Mestrado Profissional na sua missão com a sociedade. Daí a pouca 

valorização dessa modalidade de pós-graduação (VILELA; BATISTA, 2015).  

  Contudo, cabe reforçar que o Mestrado Profissional possibilita a formação de 

profissionais externos à academia que saibam desenvolver e utilizar a pesquisa para 

agregar valor às suas atividades profissionais, tendo uma análise crítica da prática do 

trabalho, fomentando o desenvolvimento e implementação da produção tecnológica 

(MUNARI et al, 2014).  

 Para a Enfermagem, caracteriza-se como uma potencialidade de melhorar o 

cuidado, a gestão, a educação, e a própria pesquisa, porque os cursos encontram-se 

alicerçados em princípios como aplicabilidade, flexibilidade, organicidade, inovação e 

valorização da experiência profissional (BRASIL, 2016).  

 Neste sentido, o Mestrado Profissional tem forte contribuição na formação do 

enfermeiro de práticas avançadas, profissional que, segundo o Conselho Internacional 

de Enfermagem (CIE), adquiriu uma base de conhecimento especializado, habilidades 

de tomada de decisões complexas, competências clínicas para a prática ampliada a 

praticar. Esse conselho acha recomendável que o Mestrado Profissional tenha uma 

interface com os propósitos da Enfermagem de Prática Avançada, por integrar pesquisa, 

educação, prática e gestão; permitir alto grau de autonomia profissional, prática 

independente e gestão de casos; permitir que o profissional desenvolva habilidades 

avançadas de avaliação em saúde, de tomada de decisão e de raciocínio diagnóstico; 

apresente competências clínicas avançadas reconhecidas; proporcione serviços de 

consultoria para provedores de saúde, planos, implementação e avaliação de programas 

e primeira referência reconhecida para clientes (SILVA, et al; 2018; SCOCHI, et al; 

2015). 

 Assim, a integração do Mestrado Profissional com a Enfermagem de Prática 

Avançada, pode contribuir substancialmente com a profissão e com as novas discussões 

acerca do Acesso Universal à Saúde e Cobertura Universal de Saúde, principalmente ao 

se considerarem seus objetivos relacionados à aplicação e à incorporação da produção 
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do conhecimento e tecnologias inovadoras, visando à transformação da realidade e 

solução de problemas da prática (SCOCHI et al, 2015).  

Segundo a CAPES, permanece presente para este próximo quadriênio, o desafio 

de implantar mestrados profissionais em Enfermagem de Prática Avançada, associados 

ou não a programas de Residência, em especial em áreas relacionadas à Atenção 

Primária em Saúde, em consonância com as indicações da Organização Pan-Americana 

de Saúde, que tem recomendado essa formação como uma das estratégias para aumentar 

o acesso e a cobertura universal de saúde (BRASIL, 2016).  

  Existem programas de Mestrado Profissional com caráter multiprofissional na 

área, com vistas à capacitação de profissionais para a produção de conhecimento 

científico-tecnológico e de inovação, gerando produção e processos que podem 

representar qualificação para a prática profissional. Segundo o relatório de avaliação 

trienal do Mestrado Profissional na área da Enfermagem feito pela CAPES em 2013, 

aproximadamente 45% dos programas têm como público alvo, além de enfermeiros, 

outros profissionais da área da saúde e áreas afins. Já o relatório de 2017 mostra que 10 

programas de Mestrado Profissional são multiprofissionais, ou seja, (47,6%) atendem à 

demanda de profissionais nas áreas de Enfermagem, da saúde e afins. 

 O Mestrado Profissional no Ensino em Saúde (MPES) é um dos mestrados 

multiprofissionais e interdisciplinares que surgiram em 2011, com intuito que vai além 

de criar um novo perfil do profissional da saúde, mas busca, sobretudo, investir em um 

novo perfil de docente, capaz de gerar e gerir mudanças na formação dos profissionais 

da área (VILELLA; BARTISTA, 2016). Esses autores entendem que o objetivo do 

MPES foi tomar a própria prática docente como ponto de partida para desenvolver 

mudanças no cotidiano do ensinar e do aprender no âmbito dos serviços de saúde, em 

um movimento de "ação-reflexão-ação", constituída em instigantes caminhos a serem 

trilhados.  

 Espera-se que não apenas a produção, mas também a difusão e o consumo de 

pesquisas e tecnologias geradas nos programas contribuam para o melhor desempenho 

dos serviços, qualificando a assistência e ou o ensino (BRASIL, 2016). 

 O compromisso com a cientificidade da Enfermagem para atender a demanda do 

mundo do trabalho é um diferencial bastante relevante, já que o conhecimento deixa de 

circular somente no campo acadêmico e passa a dialogar com o âmbito prático, 

buscando melhorar de fato o exercício profissional e desenvolver inovações 

tecnológicas para o campo da saúde. 
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Embora o Mestrado Profissional estabeleça como meta a formulação de 

produções tecnológicas direcionados à resolução de problemas da prática, para fazer 

avançar e inovar a prática, é preciso, a partir dos projetos formulados, incorporar, 

acompanhar e avaliar o impacto das intervenções aplicadas aos processos de inovação e 

produção de conhecimentos nos serviços de saúde e processo de trabalho do enfermeiro, 

sendo estes os principais desafios da CAPES e dos programas que oferecem o Mestrado 

Profissional.  

O instrumento de avaliação quadrienal da CAPES busca identificar se a 

produção científica oriunda do Mestrado Profissional na área da Enfermagem atende 

obrigatoriamente algumas dimensões de impacto, como social, educacional, sanitário, 

tecnológico e profissional nos níveis local, regional ou nacional. Os referidos impactos 

são definidos da seguinte forma pela CAPES (BRASIL, 2016):  

 Social: formação de recursos humanos qualificados para a administração pública ou 

para a sociedade civil que possam contribuir para o aprimoramento da gestão pública 

e a redução da dívida social, ou para a formação de um público que utilize os 

recursos da ciência e do conhecimento no melhoramento das condições de vida da 

população e na resolução dos mais importantes problemas sociais do Brasil. Trata-se 

de uma contribuição para melhoria e inovação em serviços de saúde, educação ou 

outros, a partir das ações de extensão, qualificação profissional e transferência de 

conhecimento e tecnologia. 

 Educacional: contribuição para a melhoria do ensino básico e médio, dos cursos de 

graduação e técnico/profissional e para o desenvolvimento de propostas inovadoras 

de ensino. Produção de "livros-textos" e outros materiais didáticos para a graduação, 

bem como para o ensino médio e profissionalizante são exemplos de colaboração 

nesse âmbito. Além disso, valorização e inserção do programa na educação básica. 

 Sanitário: contribuição para a formação de recursos humanos qualificados para a 

gestão sanitária, bem como na formulação de políticas específicas da área da saúde. 

 Tecnológico: contribuição para o desenvolvimento local, regional e/ou nacional, 

destacando-se os avanços gerados no setor saúde, com geração de tecnologia e 

inovação; disseminação de tecnologia e de conhecimento. 

 Econômico: contribuição por maior eficiência nas organizações públicas ou privadas, 

tanto de forma direta como indireta. 
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 Profissional: contribuição para a formação de profissionais que possam introduzir 

mudanças na forma como vem sendo exercida sua profissão, com avanços 

reconhecidos pela categoria de trabalho. 

 Porém, Vilela e Batista (2016) acreditam que avaliar o impacto da produção 

técnica é um desafio a ser superado. Para eles, seria importante pensar no 

desenvolvimento de instrumentos de avaliação que permitam acompanhamento dos 

egressos, seguindo sua trajetória profissional, bem como o desenrolar do Produto Final 

(publicação de artigo e inserção do produto educacional ou técnico).  

 Utilizando como base os conceitos supracitados, a problemática do estudo ora 

apresentado consiste em caracterizar o produto/produção técnica, que está sendo 

desenvolvido no Mestrado Profissional e entender como está chegando, atingindo, 

afetando o campo prático e atendendo à demanda do mundo do trabalho, conforme 

consta na sua proposta.  

 

1.2 Tese: como defendê-la 

 

Este estudo tem a seguinte tese: a implantação de um produto de Mestrado 

Profissional no campo prático, seja de assistência, de educação e ou de gestão depende 

de fatores alheios à formação do Mestrado Profissional, entre os quais destacam-se: a 

equipe gestora do serviço, os demais profissionais e as políticas públicas de saúde, entre 

outros que intencionamos investigar. 

 Para avaliar a aplicação dos produtos na prática, é necessário conhecer e 

entender como as pesquisas foram desenvolvidas no âmbito do Mestrado Profissional e 

verificar se os seus objetivos eram voltados apenas para o entendimento de um 

fenômeno e ou para a aplicabilidade do conhecimento.  

Donald Stokes, cientista político e educador que tem um largo conhecimento em 

tecnologia e inovação, em seu livro O Quadrante de Pasteur - A ciência baseada e a 

inovação da tecnologia, publicado em 2005, faz uma descrição detalhada da forma 

como as políticas públicas costumeiramente se consolidam e dos conflitos que se 

formam no seio do mundo acadêmico e dos setores representativos da sociedade.  

 Stokes (2005) desenvolve ideias e analisa a importância que assumiu a questão 

da pesquisa básica ou fundamental apresentar-se ou não direcionada ao uso ou 

―orientada por uma missão". Com isso, ele cria um modelo que classifica as pesquisas 
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em quatro categorias, conforme o objetivo, tais como: geração de conhecimento sem 

compromisso com considerações de uso; pesquisa guiada exclusivamente por objetivo 

de aplicação; pesquisa inspirada no conhecimento e na utilização e pesquisas que não 

buscavam entendimento fundamental e nem considerações de uso. Esses conceitos serão 

detalhados no referencial teórico desta pesquisa. 

 Esse modelo traz suporte teórico para classificar os trabalhos de conclusão de 

curso quanto aos seus objetivos e identificar se foram desenvolvidos com intenção de 

aplicabilidade e, com isso, identificar as estratégias utilizadas para aplicação do produto 

no campo prático.  

 Para identificar as estratégias de implantação dos produtos, será utilizado neste 

estudo o conceito de Translação do Conhecimento (TC), que é exatamente essa 

interlocução entre o conhecimento acadêmico e o do campo prático intencionado pelos 

programas de Mestrado Profissional.  A TC deve ser iniciada antes mesmo de se dar 

inicio a um projeto. Segundo Crossetti e Góes (2017), um estudo de revisão evidenciou 

mais de 28 diferentes modelos de TC. Entre os elementos em comum, estão: 

identificação do problema e estabelecimento de canais de comunicação entre usuários e 

pesquisadores, desenvolvimento e seleção do tipo de pesquisa, análise do contexto, 

realização de atividades ou intervenções para translação de conhecimento e aplicação 

dos resultados na prática.  

Outro aspecto a ser considerado é a necessidade de saber o quanto essa produção 

tecnológica está comprometida com as demandas de saúde da população. O cuidado em 

saúde deve ser planejado, considerando as prioridades e os serviços de saúde e 

procurando entender a realidade a partir da perspectiva dos sujeitos imersos na 

sociedade e, como tais, potencialmente repletos de necessidades na condução da vida 

(MORAES; BERTOLOZZI; HINO 2011) 

Nesse sentido, a Taxonomia das Necessidades de Saúde, proposta por Norma 

Fumie Matsumoto e Luis Carlos de Oliveira Cecílio, traz a avaliação das necessidades 

de saúde centrada no usuário. A taxonomia foi construída em torno de quatro conceitos 

ou necessidades: de ter boas condições de vida; de ter acesso garantido a todas as 

tecnologias de atenção à saúde que melhorem e prolonguem a vida; de ter vínculo com 

uma equipe ou profissional de saúde e de ter autonomia ―no modo de andar a vida‖ 

(CECÍLIO, 2001).  

A partir desses conceitos, poderemos analisar se as produções tecnológicas 

desenvolvidas pelos enfermeiros no âmbito do Mestrado Profissional estão atendendo a 
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alguma exigência de saúde. Poderemos também analisar se os produtos desenvolvidos 

para atender as necessidades de saúde em demanda têm uma boa pontuação na 

avaliação da CAPES, tendo em vista que o produto considerado de maior impacto 

contribui na avaliação do programa de Mestrado Profissional. 

Por fim, é preciso deixar claro que, embora esse estudo intencione investigar as 

produções técnicas desenvolvidas durante o Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem, devemos levam em consideração que se trata de um curso de educacional, 

no qual os aspectos da formação do aluno devem ser levados em consideração. 

Entendendo que esse aluno/enfermeiro é um ser educador e transformador, este estudo 

irá analisar os dados a partir dos conceitos de Paulo Freire sobre a construção do 

conhecimento. 

A proposta de educação freireana ultrapassa os limites teóricos, pois está 

relacionada à maneira de compreender e refletir sobre o mundo e, assim, poder 

transformá-lo de forma consciente. Em sua obra, Freire defende uma educação que 

desperte o desejo de aprender e propõe uma educação ética, multicultural, sustentável, 

libertadora, emancipadora e transformadora, voltada para uma sociedade que possui 

comportamentos, pensamentos e formas de ver o mundo diferentes. 

 Nesse pensar, a prática educativa de Freire tem como base o diálogo e o respeito 

ao educando, estimulando assim a reflexão crítica da realidade e a sua transformação. 

Tais ideias são convergentes com a proposta de translação do conhecimento do 

Mestrado Profissional e com o referencial teórico-metodológico desse estudo – 

sociopoética. 

A sociopoética é uma abordagem ou método de pesquisa que tem como 

característica a construção coletiva do conhecimento, a construção do conhecimento a 

partir da realidade do grupo, dando voz e protagonismos aos participantes. Jacques 

Gauthier, idealizador do método, inspirou-se em alguns filósofos para criar a 

sociopoética, inclusive Paulo Freire.  

O método compreende o homem como ser político, social e com igualdade de 

direitos e considera o corpo, a criatividade e a espiritualidade na construção do 

conhecimento para produção e assimilação dos dados (SANTOS et al, 2005). No item 

referente ao referencial teórico-metodológico, serão apresentados mais detalhes sobre 

sua constituição.  
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1.3 Objeto de Estudo: 

  

Estratégias para a implantação das produções tecnológicas propostas pelos 

enfermeiros egressos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem nos serviços de 

saúde e ensino constituem o objeto de estudo desta tese. 

 

1.4 Questões Norteadoras: 

 

As questões que norteiam este trabalho são:  

 Como se relacionam as produções tecnológicas dos alunos do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem com as necessidades dos serviços de saúde? 

 Quais são os fatores facilitadores/impeditivos para implantação das produções 

tecnológicas, desenvolvidas no Mestrado Profissional na área da Enfermagem, nos 

serviços de saúde? 

 Quais as contribuições das intervenções propostas por egressos do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem nos serviços de saúde? 

 

1.5 Objetivo Geral: 

 Como objetivo geral do trabalho, buscamos compreender o processo de 

implantação das produções tecnológicas desenvolvidas no Mestrado Profissional na área 

da Enfermagem, nos serviços de saúde e ensino, através da experimentação 

sociopoética. 

 

1.6 Objetivos Específicos: 

 

Como objetivos específicos, estão definidos:  

 

 Descrever o perfil dos enfermeiros egressos do Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem; 

 Caracterizar as produções tecnológicas desenvolvidas no âmbito do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem; 
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 Analisar as produções tecnológicas dos egressos do Mestrado Profissional na área 

da Enfermagem e sua relação com as necessidades dos serviços de saúde; 

 Discutir as estratégias utilizadas para implantação das produções tecnológicas, dos 

alunos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem, nos serviços de saúde;  

 Analisar as contribuições das produções tecnológicas propostas por egressos do 

Mestrado Profissional na área da Enfermagem nos serviços de saúde. 

 

1.7 Motivação e aproximação com a temática  

 

 Aproximei-me desta temática no curso de Mestrado, pois o objeto da minha 

dissertação foi "a motivação do enfermeiro para realizar o Mestrado Acadêmico e 

profissional". A pesquisa permitiu identificar os perfis dos mestrandos dos dois cursos, 

que se demonstraram bem distintos. Observou-se em ambos o predomínio do gênero 

feminino. Além disso, os profissionais mais jovens de idade e de profissão optavam 

pelo Mestrado Acadêmico, enquanto, no Mestrado Profissional, o perfil é oposto 

(FERREIRA, 2015). 

 Quanto à motivação para cursar o Mestrado, verificou-se que os interesses são 

semelhantes. O Mestrado representa um sonho idealizado pelos enfermeiros de ambos 

os cursos, tido como uma conquista pessoal e profissional, há também o sentimento de 

gratidão por terem oportunidade fazerem o que gostam: estudar, desenvolver a 

criatividade, adquirir autonomia e obter novos conhecimentos e novos sentidos, de 

forma coletiva e interdisciplinar.  

Os alunos do Mestrado Profissional desejam aprimorar, junto à equipe de 

trabalho, as inovações advindas desse ambiente de construção científica, oferecendo um 

atendimento diferenciado para os usuários de seus serviços, enquanto os alunos do 

Mestrado Acadêmico veem no curso a possibilidade de exercer a docência e conseguir 

compartilhar esse conhecimento com os alunos, utilizando metodologias inovadoras, 

para que eles possam enfrentar melhor a própria realidade e oferecer uma assistência de 

qualidade (FERREIRA, 2015). 

 Para ingressar no Mestrado Acadêmico, os alunos relataram ter recebido 

incentivo de alguns docentes. Terem participado de atividades científicas durante a 

graduação também foi apontado como algo que contribuiu para isso. Estes alunos 

geralmente terminam a graduação com ingresso imediato no mestrado, sendo um 
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percurso natural da vida acadêmica, já os alunos do Mestrado Profissional não  

mencionam nenhum incentivo prévio de professores, nem das instituições de ensino 

onde se formaram, tampouco das instituições em que eles trabalham (FERREIRA 

2015).  

 A modalidade profissional tem motivado enfermeiros que estão há mais de uma 

década dedicados quase exclusivamente à prática assistencial a cursar uma pós-

graduação stricto sensu, pois possibilita enfrentar problemas próprios do campo 

profissional de atuação do enfermeiro e de sua rotina de trabalho, levando-os através 

dos saberes disciplinares acadêmicos a propor novas soluções e caminhos para o 

exercício da profissão (TAVARES; LEITE, 2011; FERREIRA, 2015). 

 Diante disto, interessei-me por conhecer como são configuradas as produções 

tecnológicas desenvolvidas no Mestrado Profissional e por identificar como são 

consumidas pelo campo prático no qual esses alunos estão inseridos. 

 

 

1.8 Justificativa 

 

 A justificativa para o estudo proposto se encontra na Agenda Nacional de 

Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) e na Agenda Nacional de Prioridades de 

Pesquisa em Enfermagem (ANPPE). 

 A ANPPS é definida como um instrumento de gestão pelo qual o Ministério da 

Saúde detalha as prioridades de pesquisa para esse campo. Coloca-se como parte 

fundamental da Política Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde 

(PNCTIS) e objetiva aumentar a seletividade e capacidade de indução de iniciativas de 

fomento à pesquisa no país (BRASIL, 2011). 

 A ANPPE estabelece as prioridades de pesquisa em Enfermagem, ajustando o 

foco desse campo de pesquisa naquilo que é essencial para dar visibilidade ao saber 

próprio constituído (OLIVEIRA, 2013). 

 Dentro das duas agendas, esta pesquisa se aproxima da subagenda 21: gestão do 

trabalho e educação em saúde e dos temas que sugerem a avaliação, o desenvolvimento 

e a aplicação de tecnologias para qualificação de profissionais da saúde para atuação em 

formulação de políticas, organização dos serviços e formação de recursos humanos em 

saúde. Esses temas têm relação com o objeto deste estudo, que é a implantação das 
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produções tecnológicas desenvolvidas pelos enfermeiros egressos do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem nos serviços de saúde e ensino da subagenda 14, 

que pauta a avaliação de tecnologias e economia da saúde; também se aproxima dos 

temas que sugerem a análise do uso de tecnologias e avaliação econômica na 

incorporação de tecnologias em saúde, pois o Mestrado Profissional se relaciona com a 

tecnologia (BRASIL, 2011). 

 As problemáticas apontadas por este estudo foram discutidas no V Fórum de 

Mestrados Profissionais em Enfermagem. Em uma das conferências, elucidou-se que, 

entre os muitos desafios do Mestrado Profissional, tem-se a necessidade de dar 

visibilidade à produção, garantir a implementação do que se tem produzido — 

articulação com os gestores e ampliação das tecnologias sociais — e inserção social. Os 

desafios dos gestores das universidades/serviço são: oferecer Mestrado Profissional 

mais focado — com medida de impacto, com ação de educação permanente em saúde, 

com estratégia de fortalecimento do SUS, com agenda comum ensino-serviço e 

formação para prática avançada e prática baseada em evidências. 

  Justifico ainda essa pesquisa com base em estudos anteriores sobre o Mestrado 

Profissional, como, por exemplo, Vilela e Batista (2016), que, ao término de sua 

pesquisa, entendem que há necessidade de maior discussão e reflexão dos princípios do 

Mestrado Profissional, sobretudo na busca por aprimoramento do produto final do 

curso, e recomendam novos estudos que façam o acompanhamento dos egressos para 

avaliar a importância das competências adquiridas no curso e sua trajetória profissional. 

 

 

1.9 Relevância  

 

 O Mestrado Profissional na área da Enfermagem está em expansão. O crescente 

número de cursos está relacionado à proposta do programa, que é voltado ao mercado 

de trabalho e pretende responder às necessidades de capacitação profissional avançada e 

transformadora para o sistema produtivo no âmbito público e privado, de forma a 

contribuir com o desenvolvimento socioeconômico e cultural nos âmbitos local, 

regional e nacional, em consonância com as diretrizes e metas do PNPG 2011-2020 e 

com a consolidação do SUS (BRASIL, 2016). 
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 Apesar da regulamentação e do relativo crescimento de cursos de Mestrado 

Profissional no Brasil, Tavares e Leite (2011) acreditavam que a sociedade como um 

todo, assim como o meio acadêmico, careciam de esclarecimentos acerca do Mestrado 

Profissional quanto à sua natureza, produtos, impacto social e áreas do conhecimento, 

que podiam efetivamente contribuir para realização de inovações a partir de mestres 

profissionais. Vilela e Batista (2016) consideram ainda complexa a identidade do 

Mestrado Profissional no âmbito da pós-graduação stricto sensu e entendem que há 

necessidade de avançar nesta reflexão, aprofundando conhecimento sobre a construção 

da articulação entre a academia e o serviço de saúde.   

 Nesse sentido, a relevância deste estudo está no interesse de compreender como 

se configuram as produções tecnológicas desenvolvidos nos programas de Mestrado 

Profissional e analisar quais são as estratégias utilizadas pelo egresso para sua 

implantação no serviço/instituição nos quais estão inseridos.   

Os dados produzidos a partir desta pesquisa poderão esclarecer se, de fato, os 

conhecimentos desenvolvidos no âmbito do Mestrado Profissional estão transformando 

o campo prático, influenciando na qualidade do serviço realizado, e que impactos a 

produção tecnológica pode ter para a sociedade.  Avaliar tais aspectos pode permitir 

entender se o Mestrado Profissional está atendendo sua proposta de conhecimento 

científico voltado para a transformação da prática profissional, para, assim, avaliarmos a 

importância dessa modalidade da pós-graduação stricto sensu e colaborarmos para que 

os produtos decorrentes do Mestrado Profissional possam ser implantados. 

Sua relevância torna-se mais evidente quando se tem a aprovação do Doutorado 

Profissional pela portaria nº 389 de 2017, em que inúmeros desafios e inseguranças são 

herdados do Mestrado Profissional. Ou seja, podemos contribuir para com o 

aprimoramento não somente do Mestrado Profissional, mas também nos demais 

programas stricto senso acadêmicos e no Doutorado Profissional, que está começando a 

ser implementado. Desse modo, os resultados deste estudo podem gerar informações 

não reveladas na avaliação quadrienal da CAPES, servindo de subsídio, quem sabe, para 

aprimorar os instrumentos de avaliação dos próximos pareceres. 

 No contexto do Programa de Doutorado, julgo ser esta pesquisa capaz de atingir 

algumas dimensões de impacto avaliadas no curso pela CAPES, entre eles: profissional, 

tecnológico e social. 

Provoca-se impacto profissional, visto que há contribuição para a formação de 

profissionais, para que introduzam mudanças na forma como exercem a profissão, com 
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avanços reconhecidos pela categoria. Impacto esse também tecnológico, uma vez que o 

estudo destacará avanços gerados no setor da saúde, seja na assistência ou na docência 

com geração de tecnologia e inovação, a partir dos projetos de intervenção 

desenvolvidos no Mestrado Profissional.   

Igualmente, há impacto social, uma vez que o curso de mestrado tende a formar 

um público usuário dos recursos da ciência e do conhecimento na melhoria das 

condições de vida da população e na resolução dos mais importantes problemas sociais 

do Brasil. Ademais, pode contribuir para melhorar e inovar em serviços de saúde, 

educação e outros, a partir das ações de extensão, qualificação profissional e 

transferência de conhecimento e tecnologia.    
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1.10 Revisão do Estado da Arte 

 

Ao realizar buscas em portais de periódicos científicos, procuramos identificar 

artigos que representassem produções oriundas do Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem.  

A pesquisa foi realizada no primeiro semestre de 2017 e a estratégia de busca foi 

desenvolvida com base no Portal de Periódicos CAPES/MEC e na Biblioteca Virtual de 

Saúde (BVS). Os critérios de inclusão estabelecidos foram: trabalhos científicos em 

forma de artigos publicados a partir de 2004, período de formação da primeira turma de 

Mestrado Profissional em Enfermagem, nos idiomas português, inglês e espanhol. 

Como critério de exclusão, ficou estabelecido que artigos de revisão não seriam 

selecionados. Como foram buscas com técnicas diferentes, o caminho para a seleção dos 

artigos será aqui apresentado separadamente.  

No Portal de Periódicos CAPES/MEC, a pesquisa foi direcionada às bases de 

dados Scorpus, Scielo, Medline/PubMed. Utilizamos as palavras-chave de versão exata 

"Produtos do Mestrado Profissional em Enfermagem", mas nenhum resultado foi 

encontrado. Então, usamos as palavras exatas "Produtos do Mestrado Profissional" e 

tampouco obtivemos resposta. Retirando o termo ―produto‖ e buscando o termo exato 

"Mestrado Profissional em Enfermagem", foram encontrados dois artigos, entretanto, 

somente um foi selecionado, por abordar o Mestrado Profissional, suas produções e os 

desafios, enquanto o descartado é uma revisão integrativa e não traz relação com o 

Mestrado Profissional.  

Em nova busca, utilizamos as palavras-chave exatas "Mestrado Profissional". A 

partir daí, foram encontrados 87 artigos, sendo apenas cinco da área de Enfermagem. 

Desses cinco artigos, dois eram os mesmos encontrados na busca feita com as palavras-

chaves "Mestrado Profissional em Enfermagem". Dos outros três, apenas um foi 

selecionado, pois os outros dois não mencionavam o Mestrado Profissional e também 

não se caracterizaram como um produto do Mestrado Profissional.  

A figura 1 ilustra a descrição acima, da busca feita no periódico do portal 

CAPES/MEC. 
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Figura 1: Busca no Portal periódico CAPES/MEC. Rio de Janeiro (2017). 

Fonte: Acervo Pessoal, 2017. 

 

Para a busca na BVS, foi realizada uma seleção de descritores que auxiliassem a 

pesquisa, na página Descritores em Ciência e Saúde (DeCS). Verificou-se a ausência de 

descritores que identificassem os produtos resultantes do Mestrado Profissional. Outra 

constatação foi a falta de descritores direcionados aos programas de pós-graduação 

stricto sensu, ou seja, ainda não existem descritores específicos para os programas de 

Mestrado e Doutorado. Foi encontrado apenas um descritor "educação de pós-graduação 

em Enfermagem", que aborda a pós-graduação como um todo, seja lato ou stricto sensu. 

Sendo assim, selecionaram-se descritores que auxiliassem a encontrar artigos que 

utilizem o Mestrado Profissional na área da Enfermagem como temática, entre eles: 

Educação de pós-graduação em enfermagem; Ensino; Práticas profissionais; Pesquisa 

científica e desenvolvimento tecnológico; Capacitação de recursos humanos em saúde; 

Avaliação do impacto na saúde, Enfermagem e Estudos de intervenção.  

Oito descritores foram pesquisados nas bases de dados o LILACS — Literatura 

Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde, MEDLINE — Medical Literature 

Analysis and Retrieval System Online, BDENF - Base de dados de Enfermagem, sendo 

encontrados 131.970 trabalhos científicos.  

Utilizando o pareamento entre os sete descritores, utilizando o indicador 

booleano "AND" e o descritor "Enfermagem", chegamos a um total de 1.960 trabalhos. 

Feita a leitura dos títulos e resumos, selecionaram-se 13 artigos. Seis desses se repetiam 
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nas bases de dados, apenas dois citam o Mestrado Profissional. Os demais falam da pós-

graduação como um todo, não citando o Mestrado Profissional (Quadro 1). 

 

Quadro 1: Pareamento entre os descritores nas bases de dados. Rio de Janeiro (2017). 

DESCITORES / FONTES TOTAL SELEÇÃO 

Educação de pós-graduação em Enfermagem AND 

Enfermagem 

333 12 

Ensino AND Enfermagem 451 1 

Prática profissional AND Enfermagem 1157 0 

Capacitação de recursos humanos em saúde AND 

Enfermagem 

11 0 

Pesquisa científica e desenvolvimento tecnológico AND 

Enfermagem 

2 0 

Avaliação do Impacto na Saúde AND Enfermagem 1 0 

Estudos de Intervenção AND Enfermagem 5 0 

  1960 2/13 

 

Algumas limitações foram encontradas nesse processo. No Portal periódico 

CAPES, a busca por palavras-chave de correspondência exata que mais apresentou 

resultado foi "Mestrado Profissional", porém os artigos caracterizam e mostram o 

impacto do Mestrado Profissional em algumas áreas da saúde, como saúde coletiva e 

saúde da família, as demais mostram resultados dos trabalhos produzidos nos cursos de 

mestrado na área da administração, economia, educação e ensino, tanto na pesquisa 

aberta nos periódicos como feita diretamente nas bases de dados.  

Pela BVS, na base de dados MEDLINE, a maioria dos artigos não eram de 

origem brasileira e da área da Enfermagem. Nas bases LILACS e BDENF, foi possível 

encontrar muitos artigos na área da Enfermagem, mas poucos falam da pós-graduação 

stricto sensu, grande parte faz menção à graduação e à pós-graduação lato sensu.  

Verificou-se que o descritor que mais apresentou resultado referente à temática 

pesquisada foi "educação de pós-graduação em Enfermagem"; sendo assim, fez-se a 

leitura de títulos e resumos de todos aos artigos, respeitando critérios estabelecidos. 

Foram selecionados 43 artigos que falam sobre pós-graduação. Apenas nove deles se 

referem ao Mestrado Profissional (Quadro 2), dois já haviam sido selecionados no 

pareamento feito anteriormente (Quadro 1). 
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Quadro 2: Seleção dos artigos com o descritor ‗educação de pós-graduação em 

Enfermagem‘. Rio de Janeiro (2017). 

DESCITORES / FONTES TOTAL SELEÇÃO 

Educação de pós-graduação em Enfermagem 7429 9/43 

 

Diante disso, juntaram-se dois artigos selecionados no portal de periódicos 

CAPES com os nove artigos selecionados nas bases de dados da BVS, chegou-se a 11 

artigos, porém um era repetido. Então, dez foram selecionados, organizados no quadro 3 

abaixo. 

 

Quadro 3: Síntese da revisão integrativa. Rio de Janeiro (2017) 

TÍTULO  AUTOR ANO BASE DE 

DADOS 

TIPO DE 

ARTIGO 

REFERENCIAL 

TEÓRICO  

 A formação 

pedagógica de alunos 

nos mestrados 

profissionais 
 

TAVARES, C.M.M.; 

QUEIROZ, P.P. 
2014 

 

BDENF 

LILACS 

 

 

Artigo de 

Reflexão 

teórica 

Edgar Morin, 

Maurice Tardif, 

António Nóvoa,  

Donald Schon 

 Possibilidades reais de             

interdisciplinaridade no 

contexto dos mestrados 

profissionais 

TAVARES, C.M.M.; 

SILVA, R.R.A. 
2014 LILACS  

 

Editorial Boaventura 

Santos  

Conhecimento e 

experiência de 

estudantes sobre o 

Mestrado Profissional 

em Enfermagem 

TAVARES, C.M.M.; 

LEITE, M.M.J. 
2014 

 

BDENF 

LILACS 

 

Estudo 

qualitativo 

Moacir Gadotti,  

Paulo Freire, 

Leandro konder 

Mestrado Profissional 

em Enfermagem: 

produção de 

conhecimento e desafio 
 

 

MUNARI, D.B.; 

PARADA,C.M.G.L.; 

GELBCKE, F.L 

SILVINO, ZR. 

RIBEIRO,  L.C.M.;  

SCOCHI,C.G.S. 

2014 

 

LILACS 

 

 

Estudo 

descritivo 

Merhy 

Dez anos de Mestrado 

Profissional em 

Enfermagem 

assistencial da UFF 

SILVINO, ZR. 2013 

 

LILACS 

 

Editorial Michel de 

Certeau 

Produção de teses e 

dissertação sobre 

aleitamento materno 

nos programas de pós-

graduação em 

Enfermagem 

PARIZOTO, G.M.;  

ERDMANN, A.L.; 

SANTOS, E.K.A.; 

ANDRADE, S.R. 

2012 CAPES 

LILACS  

 

Estudo  

Bibliométrico 

Não identificado 
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A pós-graduação em 

Enfermagem brasileira 

faz 40 anos: avanços, 

desafios e necessidades 

de novos 

empreendimentos 

SCOCHI,C.G.S.; 

MUNARI, D.B.; 
2012 

 

CAPES 

LILACS 

 

Editorial Não identificado 

Reflexões sobre o 

Mestrado Profissional 

em Enfermagem 

TAVARES, C.M.M.; 

LEITE, M.M.J. 

 

2011 

 

BDENF 

 

Artigo de 

Reflexão 

Teórica 

Ricardo Antunes 

Perfil dos egressos de 

gerenciamento de 

Enfermagem dos 

programas da área de 

Enfermagem da região 

Sul 

ERDMANN, A.L.; 

ANDRADE, S.R.;  

SANTOS, J.L.G.; 

OLIVEIRA, R.J.T. 

2011 BDENF 

CAPES  

LILACS  

 

Estudo 

quantitativo 

Edgar Morin 

Programas de pós-

graduação em 

Enfermagem no Brasil: 

desafios e perspectivas 

ERDMANN, A.L.; 

FERNANDES, J.D. 
2011 

 

BDENF 

CAPES  

LILACS 

 

Editorial Não identificado 

 

A revisão do estado da arte foi feita respeitando o critério de publicações a partir 

de 2004, porém, analisando os resultados, observa-se que todos foram publicados nos 

últimos cinco anos e 50% dos artigos selecionados são de 2014. Outra evidência é que 

40% dos artigos são de editoriais de revista, 20% são de reflexão teórica e apenas 40% 

são de pesquisa. 

 Os artigos de reflexão teórica abordam o Mestrado Profissional como tema.  

Tavares e Leite (2011) fazem uma reflexão a partir de uma análise documental, que 

discute a importância do Mestrado Profissional para a área da Enfermagem através das 

definições e contradições presentes na proposta dos cursos, apontando elementos para 

sua expansão. Em outro momento, os mesmos autores (TAVARES e LEITE, 2014) 

discutem a formação pedagógica de alunos no âmbito dos mestrados profissionais, 

destacando os saberes e os elementos presentes na formação pedagógica oferecida. 

 Quanto aos editoriais, dois deles abordam especificamente dois programas de 

Mestrado Profissional em Enfermagem da UFF. Silvino (2013) faz uma homenagem 

aos 10 anos do Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial, e Tavares e Silva 

(2014) discorrem sobre a experiência com a interdisciplinaridade no âmbito do 

Mestrado Profissional Ensino na Saúde, e sua interface com o Sistema Único de Saúde.   

 Os outros editoriais abordam a pós-graduação stricto sensu como um todo. 

Erdmann e Fernandes (2011) falam da importância da formação de mestres e doutores 

para o avanço da ciência, tecnologia e inovação em Enfermagem e saúde, incluindo o 
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Mestrado Profissional como estratégia de qualificação dos profissionais de serviço com 

implantação de tecnologias de cuidado baseado em evidência. Já Scochi e Munari 

(2012) apenas citam o Mestrado Profissional em Enfermagem e informam qual foi o 

primeiro e a quantidade de cursos existentes no país, no texto em que discorre sobre os 

40 anos da pós-graduação em Enfermagem no Brasil. 

  Dois artigos de pesquisa têm o Mestrado Profissional como objeto. Erdmann et 

al. (2011), fizeram um estudo qualitativo quando analisaram o conhecimento e a 

experiência de estudantes sobre o Mestrado Profissional em Enfermagem. Munari et al. 

(2014) realizaram um estudo descritivo para analisar a produção de conhecimento 

gerada pelos programas de Mestrado Profissional em Enfermagem e refletiram sobre 

suas perspectivas para a área.  

 Dois artigos de pesquisa são estudos sobre a pós-graduação stricto sensu, sendo 

o Mestrado Profissional um dos cenários. Parizoto et al. (2012) fizeram um estudo 

bibliométrico a partir da consulta ao banco de teses da CAPES, com o objetivo 

caracterizar as teses e dissertações produzidas nos programas de pós-graduação em 

Enfermagem do Brasil, entre 1999 e 2010, na temática ―aleitamento materno‖. Já 

Erdmann et al. (2011) fizeram um estudo quantitativo de natureza documental, com 

vistas a descrever o perfil dos egressos dos programas de pós-graduação da área de 

Enfermagem da região Sul, titulados nas linhas de pesquisa de gerenciamento de 

Enfermagem, de 2006 a 2009. 

 Verificou-se que sete artigos adotam uma perspectiva filosófica na discussão 

dos artigos. Tavares e Queiroz (2014) justificam sua questão norteadora com os saberes 

pedagógicos e experiências de Maurice Tardif. Na discussão dos resultados, eles 

utilizam o conceito de conhecimento de Edgar Morin e perspectiva crítico-reflexiva da 

formação segundo Novoa Schon. Outro estudo (Tavares e Silva, 2014) discute um novo 

modelo de produção de conhecimento a partir de Boaventura Santos. Em outro 

momento, Tavares e Leite (2014) baseiam-se em Moacir Gadotti para entender o 

compromisso da educação e a perspectiva de Paulo Freire sobre a educação 

permanente.  

Em um estudo realizado em 2011, Tavares e Leite discutem a concepção da 

educação presente no Mestrado Profissional, reportando-se a elementos sobre a 

perspectiva de Ricardo Augusto, capazes de possibilitar o entendimento da 

complexidade no mundo do trabalho. Erdmann et al. (2011) discutem a construção do 

conhecimento no Mestrado Profissional em Enfermagem na ótica da complexidade de 
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Edgar Morin. Silvino (2013) reforça a interpretação dos documentos que regem o 

Mestrado Profissional, a partir da concepção teórica de Michel de Certeau sobre  

estratégica e tática.  Munari et al. (2014) utilizam Merhy para classificar tecnologia. 

Outro fato que chamou atenção nesses artigos é a autoria. Verificou-se que três 

autoras são comuns na maioria das publicações. A produção dessas autoras é utilizada 

nas referências da maioria dos artigos. Observando seus currículos, percebe-se que sua 

atuação profissional está ligada diretamente ao Mestrado Profissional.  

Com relação ao conteúdo dos artigos, utilizando a análise temática de conteúdo 

segundo Bardim, verificou-se que têm como temas em comum a história do Mestrado 

Profissional em Enfermagem, a comparação do Mestrado Acadêmico e profissional, a 

questão do autofinanciamento, a sustentabilidade, a configuração dos produtos 

desenvolvidos no mestrado, as patentes desses produtos como um desafio enfrentado e o 

produto como inovações tecnológicas.   

Nesse sentido, foram criadas três "categorias" no capítulo de revisão de literatura 

sobre temas correlatos à pesquisa, com os títulos: ―O Mestrado Profissional em 

Enfermagem: contextualização histórica; Desafios do Mestrado Profissional em 

Enfermagem. Tecnologia e Inovação: na perspectiva do Mestrado Profissional em 

Enfermagem‖. 

Esses resultados não são muito diferentes dos do estado da arte realizado para a 

dissertação de mestrado intitulada "A motivação do enfermeiro para a realização do 

mestrado e sua relação com o desenvolvimento profissional", que mostrou a escassez de 

publicações científicas que abordem a pós-graduação stricto sensu como tema, 

demonstrando mais uma vez a relevância deste estudo. 
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2- REVISÃO DE LITERATURA SOBRE TEMAS CORRELATOS A PESQUISA  

 

2.1 Mestrado Profissional na área da Enfermagem: surgimento e identidade do 

curso   

 

Os cursos de pós-graduação no Brasil originaram-se no modelo norte-

americano e foram regulamentados, em 1965, pelo parecer 977 do Conselho Federal de 

Educação, que define as características da pós-graduação lato e stricto sensu 

(TAVARES; LEITE, 2011). 

O curso stricto sensu surgiu para formar futuros cientistas, pesquisadores e 

técnicos aptos ao desenvolvimento da pesquisa, indispensável à mudança econômico-

industrial do país (PADILHA et al., 2007), é de natureza acadêmica e de pesquisa, 

compreende programas de mestrado e Doutorado com obtenção de diploma na 

conclusão do curso (BRASIL, 1965). 

O mestrado é considerado o primeiro acesso do aluno à pós-graduação stricto 

sensu, sendo o curso que antecede o Doutorado. No Brasil, o primeiro curso dessa etapa 

na área da Enfermagem surgiu em 1972, quando a Escola de Enfermagem Anna Nery 

(EEAN), da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), iniciou o Mestrado em 

Enfermagem Fundamental (ERDMANN; FERNANDES; TEIXEIRA, 2011).  

Até 1995, ano em que foi regulamentado o Mestrado Profissional no Brasil, 

existiam apenas mestrados acadêmicos. A regulamentação do Mestrado Profissional 

trouxe muita polêmica no meio acadêmico, em função de sua finalidade, distinção de 

outros cursos lato e stricto sensu, atrelamento à demanda de mercado e, principalmente, 

do caráter autofinanciável ou autossustentável proposto (TAVARES; LEITE, 2011). 

A própria CAPES, inicialmente, estabeleceu muitos limites para abertura do 

Mestrado Profissional, delegando seu financiamento à iniciativa privada e esquivando-

se de pronunciar-se acerca de uma política de expansão dessa modalidade, embora seja 

o órgão do Ministério da Educação (MEC) que atua na expansão, regulação e avaliação 

da pós-graduação stricto sensu no país (TAVARES; LEITE, 2014).  

A nova regulamentação restringe a função da CAPES na recomendação, 

acompanhamento e avaliação dos mestrados profissionais.  É importante destacar que a 

regulamentação impunha aos cursos de mestrado profissional as mesmas exigências em 

termos de condições de instalação, estruturação de proposta curricular, corpo docente de 
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doutores com produção equivalente à exigida para os mestrados acadêmicos, mas sem o 

apoio financeiro mínimo necessário ao funcionamento do curso, como é práxis aos 

programas de mestrado acadêmicos recomendados pela CAPES (TAVARES; LEITE, 

2011). 

Em 1998, foi apresentada a portaria 80/98, na qual a CAPES reconheceu os 

cursos de Mestrado Profissional (CAPES, 1998). Porém, somente em 2002, surge o 

primeiro programa de Mestrado Profissional em Enfermagem na Universidade Federal 

de São Paulo (UNIFESP), que formou uma única turma, encerrando suas atividades em 

2004.  

Apesar de a UNIFESP ter formado a primeira turma de Mestrado Profissional 

em Enfermagem, o curso da Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa (EEAAC), da 

Universidade Federal Fluminense (UFF), é considerado o mais antigo nessa modalidade 

de mestrado, pois, depois da UNIFESP, vem, desde 2004, formando enfermeiros no 

curso de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) (SILVINO, 

2013). 

Em 2009, o MEC e a CAPES lançaram a portaria normativa 07, esclarecendo 

pontos importantes do Mestrado Profissional, como validade e prerrogativas iguais às 

do diploma de Mestrado Acadêmico, equivalentes a qualquer diploma de mestre 

(BRASIL, 1998). 

Vale esclarecer que o mestrado profissional confere idênticos graus e 

prerrogativas, inclusive para o exercício da docência e tem a validade nacional do 

diploma condicionada ao reconhecimento prévio do curso, como todo programa de pós-

graduação stricto sensu (BRASIL, 2002). 

Até 2012, os programas de mestrado profissional eram avaliados com base nos 

critérios estabelecidos para o mestrado acadêmico. A partir do ano seguinte, foram 

estabelecidos critérios específicos para avaliação dos mestrados profissionais em 

algumas áreas, entre as quais se inclui a de Enfermagem (TAVARES; LEITE, 2014). 

Trienalmente, a CAPES avaliava, nos programas de Mestrado Profissional, 

cinco questões: proposta do programa, corpo docente, corpo discente e trabalho de 

conclusão de curso, produção intelectual e inserção social. O que diferenciava essas 

questões do Mestrado Acadêmico eram os itens avaliados. No Mestrado Profissional há 

um foco maior na produção tecnológica voltada para a prática profissional e 

educacional, avaliando a aplicabilidade e o potencial para gerar aplicação na respectiva 

instituição/serviço em que atua o mestrando (BRASIL, 2013).  
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Em 2014, o Conselho Superior da CAPES, em sua 68ª reunião, decidiu que a 

avaliação do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG), passaria a ser quadrienal. A 

decisão do colegiado foi tomada considerando a proposta apresentada pela Diretoria de 

Avaliação (DAV), acordada com a Comissão Especial de Acompanhamento do Plano 

Nacional de Pós-Graduação (PNPG) e com o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-

Graduação (FOPROP). A primeira avaliação quadrienal ocorreu em março de 2017, 

versando sobre dados e informações dos anos 2013, 2014, 2015 e 2016 (BRASIL, 

2014).   

O mestrado é o título de pós-graduação stricto sensu mais presente no cenário 

brasileiro. Tal fato propicia certo preconceito com o mestrado profissional, que passou a 

ser visto como herança dos cursos de especialização, acrescida de dissertação e voltado 

para o mercado de trabalho. Para Tavares e Leite (2014), uma discussão demarcando a 

diferença conceitual entre os dois tipos de mestrado e os cursos de especialização faz-se 

necessária. 

As universidades e a comunidade acadêmica tinham de acolher o mestrado 

profissional devido às pressões do mundo do trabalho na década de 1990, mas o fizeram 

sem uma discussão substancial de sua introdução no sistema de pós-graduação 

brasileiro, dificultando a construção de sua identidade, sustentabilidade e expansão do 

curso (TAVARES; LEITE, 2014). 

Além disso, o termo ―profissional‖ é utilizado somente no Brasil. Os cursos de 

mestrado nos países europeus e na América do Norte com características semelhantes ao 

mestrado profissional regulamentado no Brasil, recebem, na maioria das vezes, o nome 

da área de conhecimento em que o curso foi realizado (HORTALE; SANTOS, 2014). 

A característica marcante dessa modalidade de mestrado é a possibilidade de 

aproximar a pesquisa do exercício profissional. O curso é dirigido à capacitação de 

profissionais mediante o estudo de técnicas, processos, ou temáticas, por meio da 

incorporação do método científico, habilitando a pessoa para atuar em atividades 

técnico-científicas e de inovação que atendam aos avanços da profissão
 
(TAVARES; 

SILVA, 2014). Para a CAPES (BRASIL, 2008),
 
tal ênfase nos estudos e técnicas 

diretamente voltadas ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional, é a 

única diferença em relação ao curso acadêmico. 

As comparações entre as duas categorias parecem inevitáveis. O mestrado 

profissional toma como referência à práxis, na medida em que prioriza o mundo do 

trabalho, requer uma aproximação entre os trabalhos conduzidos pela universidade e as 
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demandas existentes no campo profissional. Isso o diferencia do mestrado acadêmico, 

cujo determinante é expor o mestrando à literatura científica da área e às técnicas de 

pesquisas, qualificando-o para o Doutorado e o magistério superior (TAVARES; 

LEITE, 2014). 

Genericamente, há uma semelhança quanto ao objetivo de aprofundar o 

conhecimento técnico e acadêmico e de habilitar para a execução de pesquisas e 

desenvolvimento de processos, produtos e metodologias em áreas específicas; o 

diferencial está no mestrado profissional, que tem como foco a transformação da prática 

e da organização do trabalho, não se restringindo à sua teorização (TAVARES; LEITE, 

2011). 

Sob o ponto de vista pedagógico, o Mestrado Profissional em Enfermagem 

avança na dinâmica de integração teórico-prática, como forma de superação dos modos 

de formação tradicional, distanciado dos cenários de prática, algo ainda frequente nas 

propostas curriculares dos cursos de graduação em Enfermagem, que isolam os 

conhecimentos, fortalecendo uma visão fragmentada da realidade sociocultural e dos 

problemas relacionados ao processo saúde-doença (TAVARES; LEITE, 2011). 

O mestrado profissional é a única modalidade da pós-graduação que tem o 

compromisso de construir, durante o processo de formação, novos produtos e serviços 

cuja aplicação resulte em melhorias na saúde da população. Esse produto é o que 

estabelece as principais diferenças em relação aos demais programas de pós-graduação 

stricto sensu, por possibilitar a formação de profissionais externos à academia, que 

saibam desenvolver e utilizar a pesquisa para agregar valor às suas atividades 

profissionais, tendo uma análise crítica da prática do trabalho, fomentando o 

desenvolvimento e participando da implementação de produção tecnológica (MUNARI 

et al., 2014). 

O referido aspecto também é evidenciado em cursos de mestrado fora do 

Brasil, em que se privilegia a formação de profissionais com foco na melhoria da 

assistência, utilização da prática baseada em evidências e na inovação (MUNARI et al., 

2014). 

Apesar de o produto ser o ponto forte do programa de Mestrado Profissional, é 

necessário fazer uma avaliação para construir uma identidade peculiar, pois os estudos 

constatam que o trabalho de conclusão de curso do Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem, quando se analisa a adoção dos verbos que conduzem os objetivos das 

investigações e os desenhos metodológicos adotados, apresentam proximidade com a 
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lógica do mestrado acadêmico. No entanto, verificou-se que, nos trabalhos de 

conclusão, existe geração de conhecimento a partir da prática, embora as ações 

investigativas não resultem em mudanças imediatas. Não obstante, os produtos e 

processos, quando identificados, também se mostram voltados à melhoria do cuidado, 

instrumentalizando a equipe de saúde e, em especial, a de enfermagem (MUNARI et al., 

2014).  

Porém, não se pode deixar de levar em conta que um produto exequível para 

um curso de Mestrado Profissional na área da Enfermagem deve ser compatível com as 

necessidades dos cenários de atuação do enfermeiro, capaz de ser finalizado no tempo 

determinado pela CAPES, para integralização do curso e estar dentro da suficiência 

financeira do mestrando, pois o programa tem caráter autofinanciável. Além disso, deve 

trazer benefícios para a instituição de origem desse mestrando e para o usuário final de 

seus serviços, quer na perspectiva assistencial, quer na educativa e/ou gerencial 

(SILVINO, 2013).  

Pondo-se em análise todos os fatos ora mencionados e justificados, é 

fundamental se buscar a identidade desse nível de ensino na área, bem como do 

processo de formação, com vistas a valorizar produtos que modifiquem a prática 

(MUNARI et al., 2014).  
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2.2 Desafio do Mestrado Profissional na área da Enfermagem 

 

 Os programas de Mestrado Profissional em Enfermagem estão em processo de 

construção, principalmente se comparados aos mestrados acadêmicos, até porque 30 

anos distanciam essas duas modalidades de ensino de pós-graduação stricto sensu no 

Brasil (MUNARI et al., 2014). Enquanto os programas de mestrado e doutorado 

acadêmico recebem investimentos financeiros que asseguram a sustentabilidade e a 

expansão dos cursos, o Mestrado Profissional é autofinanciável e, por esta razão, a 

priori, enfrenta um número razoável de desafios para seu avanço.  

 A sustentabilidade é um dos principais desafios enfrentados pelo Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem. Um exemplo da complexidade envolvida com a 

sustentabilidade do curso surgiu logo no primeiro programa de mestrado em 

enfermagem do país, na UNIFESP, em 2002, que ofereceu apenas uma turma. Indagam-

se os motivos que levariam uma instituição com programa de pós-graduação 

consolidado a interromper esse curso. Para Tavares e Leite (2014), o conhecimento de 

tais motivos é de extrema relevância para a consolidação do programa, não apenas do 

ponto de vista organizacional do sistema nacional de pós-graduação, mas também de 

democratização do acesso à educação pelos trabalhadores de enfermagem, que 

pretendem continuar seus estudos após a graduação, inserindo-se em programas 

acadêmicos de alto nível de desempenho.  

 Por outro lado, estudos afirmam que o financiamento é uma das principais 

dificuldades para a expansão do mestrado profissional. Segundo Silvino (2013), um 

mestrado autofinanciável dificilmente sobrevive quando inserido em universidades 

públicas, pois, por força de lei, há impedimento de cobrança direta ao aluno. 

 Além disso, não seria justo que os enfermeiros tivessem que pagar para se 

qualificar para o mercado de trabalho, levando em conta que a maioria dos 

trabalhadores não recebe remuneração compatível com um padrão satisfatório de vida 

(TAVARES; LEITE, 2011).  

 O mestrado profissional, embora seja uma modalidade de pós-graduação que 

articula conhecimentos acadêmicos com saberes acumulados nos serviços de saúde, 

para a Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES), é como uma 

das etapas na educação permanente dos profissionais de saúde, sendo assim não recebe 

apoio financeiro da CAPES ou CNPq para suas pesquisas (TAVARES; LEITE, 2011). 
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 Existe, no ambiente da pós-graduação, um receio de que o seu desenvolvimento 

prejudique o mestrado acadêmico e o doutorado, acarretando a redução dos 

investimentos governamentais neles empreendidos (TAVARES; LEITE, 2014). 

  Porém, espera-se que o mestrado profissional esteja vinculado a processos de 

desenvolvimento próprios ao setor produtivo, que seria então o agente financiador da 

pós-graduação. O investimento em pesquisa, entretanto, não é uma prática habitual de 

grande parte das empresas brasileiras. Na enfermagem, é muito complicado recorrer a 

convênios e/ou contratos com instituições que queiram apostar na qualificação de seus 

profissionais. Pode-se dizer que na área de saúde, parte significativa dos programas que 

lograram êxito foi financiada pelo próprio governo (TAVARES; LEITE, 2011).  

 A exigência de financiamento do mestrado profissional, contudo, independente 

das fontes governamentais de recursos, pode representar um filtro pelo qual só passem 

profissionais já absorvidos por empresas ou por instituições públicas, dificultando o 

engajamento de outros profissionais não enquadrados nessas condições (TAVARES; 

LEITE, 2014). Assim, o ideal seria que o mestrado profissional recebesse investimentos 

equivalentes aos demais programas de pós-graduação stricto sensu. 

 O primeiro mestrado no Brasil que conquistou sustentabilidade, MPEA, teve 

dificuldades em conseguir financiamento de empresas e outros órgãos governamentais 

na qualificação de enfermeiros, numa prática geradora de benefícios para a instituição e 

os usuários do serviço. Silvino (2014) relata que várias iniciativas junto às secretarias de 

saúde, de assistência social, aos hospitais da rede SUS, entre outros, foram infrutíferas, 

ainda que reconheçam a importância do mestrado profissional para a qualificação do 

cuidado em saúde/enfermagem.  

 Segundo a autora, boa parte dos mestrandos do MPEA envida esforços para 

arcar com os custos do seu produto e compensa a carga horária destinada ao curso em 

suas instituições de origem (SILVINO, 2014). Outro desafio do programa de mestrado 

profissional é este: assegurar a democratização da formação.  

 Na maioria das vezes, o acesso ao mestrado profissional é uma decisão pessoal 

de alto custo para o próprio trabalhador, condição esta que nem todas as pessoas têm 

disposição para enfrentar. O esforço desse profissional para cursar o mestrado 

desmistifica o preconceito que se tem em relação aos que atuam no campo prático, tidos 

como desprovidos de um interesse teórico e acadêmico, com pouco potencial para 

manifestar o pensamento crítico (TAVARES; LEITE, 2014). 
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 Esse estigma existe porque o sistema de avaliação do país, interpretado de forma 

rígida, contribuiu para consolidar um modelo de pós-graduação stricto sensu 

marcadamente sequencial: mestrado/doutorado. Tal modelo tem afastado da academia 

profissionais envolvidos com a prática, privilegiando os alunos recém-formados e com 

experiência de iniciação científica durante a graduação (TAVARES; LEITE, 2014). 

Quanto mais precoce o aluno de graduação for incentivado a participar da atividade 

acadêmico-científica, maior motivação existirá para cursar uma pós-graduação stricto 

sensu e um pouco menos de dificuldade haverá ao longo do processo do curso 

(MONTEIRO et al., 2012).  

 Com isso, o perfil dos alunos que cursam as duas modalidades de mestrado é 

distinto, pois os enfermeiros com idade madura, com larga experiência profissional e 

estabilidade empregatícia através de concurso, retornam à universidade após estarem 

afastados por um longo tempo, para cursar o mestrado profissional, enquanto 

enfermeiros jovens de idade e na profissão optam por cursar o mestrado acadêmico, em 

um prosseguimento natural da vida profissional (FERREIRA et al., 2016). 

 O que motiva esses enfermeiros afastados do estudo ao retorno para a 

universidade em um programa de mestrado profissional é definido de acordo com a 

proposta do programa que consta na portaria n.º 17 de 2009, que prevê o objetivo de 

capacitar pessoal para a prática profissional transformadora para essa modalidade de 

curso (BRASIL, 2009).  

 Desse modo, o retorno à academia após longo tempo afastado impõe um tempo 

para apropriação e aplicação do conhecimento embasado no rigor metodológico e nos 

fundamentos científicos, sendo um desafio a se enfrentado por esses alunos em um 

tempo curto de formação (SILVINO, 2013).  

 A dificuldade inicial enfrentada por eles consiste em relacionar o objeto de 

estudo ao cotidiano de trabalho, requerendo um ajuste de linguagem, tendo em vista que 

tradicionalmente a universidade e o serviço não dialogam e o mestrado profissional traz 

esse avanço em sua proposta (TAVARES; LEITE, 2014).  

 O hábito do diálogo e da reflexão instalados pela rotina acadêmica do aluno é 

significativo para o alcance de uma prática profissional crítica e criativa, capaz de trazer 

inovações de procedimentos e processos aplicados por meio da incorporação do método 

científico (TAVARES; LEITE, 2014).  

 Uma qualificação profissional dessa natureza é de interesse do mundo de 

trabalho, que, com a reestruturação do sistema produtivo e a globalização econômica, 
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impõe novas exigências à formação e à qualificação dos profissionais da saúde. 

Segundo Viana e Lima (2010), o elemento humano, estando bem preparado e 

qualificado, tem maior capacidade de inovar com as novas tecnologias e usá-las de 

forma adequada no processo produtivo. Essa compreensão motiva algumas empresas a 

incentivar seus funcionários a estudar, porém a grande maioria não incentiva nem 

estimula o ingresso ou a permanência dos seus funcionários no processo de formação. 

As instituições geralmente optam por admitir o profissional mais qualificado, aferindo 

vantagens pelos títulos de formação. Ou seja, a demanda pela formação acaba sendo dos 

próprios profissionais, a fim de que possam reunir melhores condições de 

competitividade no mercado de trabalho.  

  Todavia, não é coerente deixar que o mestrado seja visto de forma nebulosa, 

visando a atender os interesses da sociedade capitalista, em que a educação é tida como 

mercadoria (TAVARES; LEITE, 2011). Essas autoras defendem a educação como um 

bem público, compromissado com a sociedade e não uma educação como mercadoria, 

comprometida com o lucro.  

 Segundo Tavares e Leite (2011), o mestrado profissional é uma oportunidade de 

maior aproximação entre os trabalhos conduzidos pelas universidades e as demandas 

existentes no campo social e profissional, proporcionando um encurtamento dos prazos 

entre a investigação e a sua aplicabilidade, diferente dos demais programas de pós-

graduação stricto sensu, que pretendem, através da imersão do aluno na pesquisa, 

formar, a longo prazo, um pesquisador. 

 Contudo, convém salientar que boa parte das pesquisas desenvolvidas na pós-

graduação, muitas vezes, não ultrapassa o estágio teórico e, em muitos casos, o número 

de leitores desses trabalhos é significativamente reduzido, sendo esse outro desafio do 

mestrado profissional, até mesmo de todos os programas da pós-graduação stricto 

sensu.  

Alguns alunos do mestrado profissional temem a desvalorização do produto e 

que, com isso, não consegam implantar mudanças na prática por falta de interesse e 

esclarecimento dos gestores dos serviços. Ou seja, a mudança não é uma condição dada 

pelo título de mestre, porém pode ser conquistada no dia a dia pelo exercício da reflexão 

crítica, resultante de uma formação política comprometida com a transformação da 

sociedade, no sentido da competência técnica aliada à justiça social (TAVARES; 

LEITE, 2014).  
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 Vale destacar que, mesmo que os trabalhos não sejam lidos ou incorporados pelo 

serviço, eles serviram e servirão de aprendizagem para o pesquisador, que não será mais 

o mesmo diante de sua prática profissional (TAVARES; LEITE, 2014). O ideal é que os 

conhecimentos construídos no âmbito da pós-graduação stricto sensu circulem entre os 

profissionais que estão na academia e os que estão na prática assistencial. 

 A própria CAPES, em sua avaliação trienal do programa de mestrado 

profissional, ao examinar a qualidade dos trabalhos de conclusão produzidos por 

discentes e egressos a partir das suas publicações em revistas, livros e outros meios de 

divulgação científica ou técnica, entende que nem todos os trabalhos são publicados 

devido à natureza bastante diferenciada do mestrado profissional (BRASIL, 2013). 

 Temas como sustentabilidade, financiamento, critério de avaliação, patente de 

produtos, aplicabilidade e impacto dos produtos do mestrado profissional no campo 

prático são pautas do Fórum Nacional do Mestrado Profissional em Enfermagem 

(MUNARI et al., 2014).   

 Os fóruns nacionais dos programas e cursos de Mestrado Profissional em 

Enfermagem são reconhecidos como espaços para aproximação e diálogo entre os 

atores dos segmentos que compõem os programas (coordenadores, docentes, 

mestrandos), bem como das instituições e serviços parceiros, nas quais são atendidas as 

demandas de qualificação profissional.  

 Dessa forma, tem-se estimulado a mobilização para propiciar troca de 

experiências, discussões, democratização e participação social por meio de rodas de 

conversa, grupos de trabalho e apresentações culturais.  

 O fórum proporciona também a produção e a divulgação científica dos trabalhos 

produzidos pelos mestrandos e egressos do mestrado profissional e das múltiplas 

experiências desenvolvidas nos programas em todo o Brasil, evidenciando mais uma 

vez a sua diversidade regional. 

 Desde que se deu início a programação dos fóruns de mestrados profissionais em 

enfermagem, no ano de 2011, já foram realizadas sete edições, sendo que o I, o II e o III 

nominavam-se Fórum de Integração dos Mestrados Profissionais. O Fórum I ocorreu 

em 25 de maio de 2011, em Niterói/RJ; o II em 06 de junho de 2012, em Vitória/ES; o 

III foi sediado em Ribeirão Preto/SP, em 27, 28 e 29 de novembro de 2013; o IV foi 

novamente realizado em Niterói/RJ, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2014; o V, 

realizado em 10 e 11 de novembro de 2015, em Brasília/DF; o Fórum VI foi realizado 

no dia 11 de agosto de 2016,  em  Curitiba/PR; o VII,   nos dias 15 e 16 de maio de 
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2017, em João Pessoa/PB e o VII foi realizado em 23 e 24 de agosto de 2018, em Porto 

Alegre/RS. Este último teve como tema: ―Produção de conhecimento dos MPE e o 

impacto nos serviços de saúde‖.   

 As discussões nos fóruns deixam claro que a sustentabilidade e a expansão do 

mestrado profissional muito dependem do financiamento, sendo um desafio para essa 

modalidade de curso ampliar a captação de financiamento no setor público e no privado, 

com bolsas para os mestrandos, além de recursos financeiros para projetos científico-

tecnológicos e de inovação propostos (MUNARI et al., 2014). 

 Além de apoio financeiro, essa modalidade requer ambiente receptivo, 

disposição institucional para implementar novos processos de gestão, corpo docente 

qualificado para atuar nessa nova modalidade de ensino, o que possibilita ouvir as 

experiências dos alunos e discussão de novos métodos e tecnologias educacionais que 

dialoguem com outros setores da sociedade, além de novas configurações e modelagens 

curriculares, entre outros (TAVARES; LEITE, 2014). 

 Pode-se dizer que o Mestrado Profissional em Enfermagem persevera, por uma 

questão de sobrevivência em meio a tantas outras áreas que captam possibilidades de 

financiamento dos mais variados. Os enfermeiros continuam inventando e se 

reinventando para propiciar um cuidado de qualidade aos menos favorecidos, que são  

os usuários do SUS (SILVINO, 2013). 

 Para Tavares e Leite (2011), apesar da regulamentação e do relativo crescimento 

de cursos de mestrado profissional no Brasil, são necessários maiores esclarecimentos 

quanto à sua natureza, produtos, impacto social e áreas do conhecimento que podem 

efetivamente contribuir para realizar inovações no campo prático. 

 Este estudo, no entanto, propõe-se identificar como é configurado o produto do 

Mestrado Profissional na área da Enfermagem, tendo em vista que essa característica é a 

que mais o diferencia dos demais cursos de pós-graduação. Pretende também conhecer  

os fatores que influenciam sua implantação e adesão no campo prático, levando em 

conta a importância do Mestrado Profissional na área da Enfermagem, como uma 

oportunidade de consolidação e de expansão do campo científico, tecnológico e de 

inovação. 

  



54 

2.3 Conceito de tecnologia e inovação segundo as produções do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem  

 

A partir da revolução industrial e da segunda grande guerra mundial, o mundo e 

a humanidade vêm sofrendo mudanças importantes. Tais transformações estiveram ou 

estão, de algum modo, relacionadas à criação, incorporação, aperfeiçoamento e 

manipulação de novas tecnologias, em uma ação contínua e intensamente crescente de 

novas descobertas (KOERICH et al., 2011). 

Na enfermagem, o esforço tecnológico inicial traz consigo algumas revelações 

do caminho percorrido desde as pioneiras da enfermagem nightingaleana no Brasil. Ali, 

já se concretizavam padronizações de procedimentos de enfermagem, sendo esses os 

aparatos tecnológicos que já eram universalizados (PAIM et al., 2009).  

Na década de 70, surgiram os programas de pós-graduação stricto sensu na área 

da enfermagem, contribuindo para o avanço e a consolidação do conhecimento 

científico, tecnológico e de inovação (ERDMANN; FERNANDES; TEIXEIRA, 2011).  

Em 2 de dezembro de 2004, o então presidente da República Federativa do 

Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a Lei número 10.973, que estabeleceu 

medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 

produtivo, visando à capacitação tecnológica ao alcance da autonomia tecnológica e ao 

desenvolvimento industrial do país (BRASIL, 2004).  

 Em 11 de janeiro de 2016, a Presidente Dilma Rousseff assinou a Lei número 

13.243, que alterou o conteúdo de alguns artigos do disposto anteriormente, entre eles: 

―considera-se criador pessoa física que seja inventora, obtentora ou autora de criação‖, 

não somente o pesquisador como era anteriormente; a inovação deixa de ser apenas a 

introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte 

em novos produtos, serviços ou processos, e passa incluir a agregação de novas 

funcionalidades ou características a produto, serviço ou processo já existente que possa 

resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou desempenho; A Instituição 

Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) deixa de abranger apenas entidades de 

administração pública e passa ser um órgão ou entidade da administração pública direta 

ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, legalmente 

constituídos sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, que inclua, em sua missão 

institucional ou em seu objetivo social ou estatutário, a pesquisa básica ou aplicada de 
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caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou 

processos. 

O Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) também sofreu modificações, deixa de 

ser a estrutura instituída por um ou mais ICTs, com a finalidade de gerir sua política de 

inovação e passa a ser ―estrutura instituída por uma ou mais ICTs, com ou sem 

personalidade jurídica própria, que tenha por finalidade a gestão de política institucional 

de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas nesta Lei‖ (BRASIL 

2016).  

 No Mestrado Profissional em Enfermagem, as linhas de atuação científico-

tecnológicas e os respectivos projetos de pesquisa tecnológica devem ser articulados às 

áreas de concentração e à proposta do curso. Devem, ainda, atender aos critérios 

quantitativos e qualitativos compatíveis com o conceito estabelecido com base no 

desempenho dos programas na última avaliação CAPES. 

 A produção tecnológica relevante para o Mestrado Profissional na área da  

Enfermagem inclui os seguintes tópicos:  

 
Livros, capítulos e coletâneas; Patentes (outros registros no INPI como 

software com registro - especificar o grau de utilização ou se está em fase de 

registro); Publicações técnicas para organismos internacionais, nacionais, 

estaduais ou municipais; Prestação de serviços (atividades de extensão de 

serviços à comunidade, consultoria e assessoria técnica, parecer, serviço na 

área da saúde, auditoria, avaliação de tecnologia em saúde, análise da 

situação epidemiológica, estudos sobre comportamentos atitudes e práticas 

em saúde, resultado do desempenho clínico); Cursos de aperfeiçoamento, 

capacitação e especialização para profissionais das áreas da Saúde e 

Enfermagem; Desenvolvimento de material didático e instrucional (manuais, 

boletins, cartilhas e outros materiais educativos); Desenvolvimento de 

produtos (aplicativo, protótipo, software sem registro, CD-ROM, website 

educacionais, serviços de informação); Desenvolvimento de técnica ou 

processo (elaboração de protocolos, normas ou programas, proposição e 

desenvolvimento de modelos de gestão, educacionais ou de assistência); 

Participações em comitês técnicos internacionais, nacionais, estaduais ou 

municipais; Elaboração de projeto (desenvolvimento de estudo de política de 

saúde, avaliação de políticas e programas de saúde, desde que publicados em 

meios impresso ou eletrônico); Organização de eventos técnico-científicos 

nacionais e internacionais; Divulgação técnica (artigos publicados em 

revistas técnicas, jornais e revistas de divulgação para o público em geral; 

apresentação de trabalho; conferência; participação em programa de rádio ou 

televisão; divulgação dos trabalhos realizados e resultados obtidos em 

eventos técnico-científicos com efetiva participação dos profissionais do 

setor e em publicações técnicas com expressiva circulação); Editoria de  

periódicos técnicos (editor científico, associado ou revisor) e outro tipo de 

produção técnica relevante no contexto da proposta; Outro tipo de produção 

técnica considerada relevante pelo próprio programa (incorporar aspectos que 

poderão não ser captados previamente; esse tópico é relevante no sentido de 

resgatar uma das características do Mestrado Profissional relacionada ao 

atendimento da demanda da sociedade). (BRASIL, 2016). 
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 Como se pode observar, a tecnologia e a inovação estão presentes na área da 

enfermagem, porém é necessário entender seus conceitos.  O conceito de tecnologia 

provém da confluência do radical tecno, do grego techné, ou seja, saber fazer, com o 

sufixo -logia, do grego logus, ou seja, razão. Nesse contexto, etimologicamente. 

tecnologia significa a razão de saber fazer (MACHADO, 2011, apud VERASZTO, 

2009, p. 3).  

 A tecnologia é a capacidade específica de intervenção através da aplicação e da 

operacionalização do conhecimento científico, visando a satisfazer necessidades da 

sociedade, seguindo paradigmas de eficiência, eficácia, sustentabilidade e equilíbrio em 

relação ao meio ambiente (MACHADO, 2011). 

A inovação não necessariamente é a invenção de algo novo, pode ser o 

aprimoramento de uma ideia já existente a uma nova forma de realizá-la ou uma nova 

situação. Segundo a Lei da Inovação brasileira, inovação é: 

 

 introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social 

que resulte em novos produtos, serviços ou processos ou que compreenda a 

agregação de novas funcionalidades ou características a produto, serviço ou 

processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de 

qualidade ou desempenho[...].  (BRASIL 2004). 
 

Discute-se o entendimento presente no senso comum, que associa tecnologia e 

inovação com novas máquinas e equipamentos colocados no mercado e na produção.   

Merhy (2005) classifica a tecnologia em leve, leve-dura e dura, classificação 

bem utilizada no campo da saúde, em que as tecnologias leves são as das relações entre 

os indivíduos; as leve-duras são as dos saberes estruturados, tais como as teorias; e as 

duras são as dos recursos materiais, maquinários.  

Sob esse prisma, pensar tecnologia é pensar num leque extremamente 

diversificado de possibilidades e desafios, que transcendem ao objeto/máquina, pois 

incluem, igualmente, conhecimentos e métodos usados na produção de bens e serviços, 

além daqueles relacionados a processos de organização e da relação humana. 

Para Nietsche et al. (2005), vivermos em uma era tecnológica, em que muitas 

vezes a concepção de tecnologia tem sido usada de forma enfática no cotidiano e, 

muitas  vezes, de maneira generalizada e equivocada. A banalização mais comum 

ocorre quando as pessoas resumem tecnologia somente a um produto, uma máquina, 

uma materialidade.  
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Nesse sentido, Nietsche (2003) fez um estudo com integrantes do Grupo de 

Estudos e Pesquisa em Enfermagem e Saúde da Universidade Federal de Santa Maria-

UFSM, articulado à Linha de Pesquisa Educação em Enfermagem e Saúde. Esse grupo 

elaborou uma concepção de tecnologia no intuito de dissociar esse termo da visão 

simplista que lhe é atribuída, assim como pretendia deixar de banalizá-lo. Desse modo, 

o conceito construído de tecnologia: 

 

é entendido como o resultado de processos concretizados a partir da 

experiência cotidiana e da pesquisa, para o desenvolvimento de um conjunto 

de conhecimentos científicos para a construção de produtos materiais, ou não, 

com a finalidade de provocar intervenções sobre uma determinada situação 

prática. Todo esse processo deve ser avaliado e controlado sistematicamente 

(NIETSCHE et al. 2005 apud NIETSCHE, 2003 ) 

 

 

Esse mesmo grupo fez uma reflexão acerca das concepções de tecnologias 

educacionais, assistenciais e gerenciais, uma vez que estas vêm sendo utilizadas e/ou 

produzidas em sua práxis profissional nas disciplinas profissionalizantes. Nietsche et al. 

(2005) utilizam as seguintes definições: 

 Tecnologias educacionais: dispositivos para a mediação de processos de ensinar e 

aprender, utilizadas entre educadores e educandos, nos vários processos de educação 

formal-acadêmica, formal-continuada. 
 

 Tecnologias assistenciais: dispositivos para a mediação de processos de cuidar, 

aplicadas por profissionais com os clientes-usuários dos sistemas de saúde na atenção 

primária, secundária e terciária.
 

 Tecnologias gerenciais: dispositivos para a mediação de processos da gestão, 

utilizadas por profissionais nos serviços e unidades dos distintos sistemas de saúde.
 

 

 Nietches et al. (2005) concluem que os docentes que participaram do estudo 

demonstraram carência conceitual e metodológica a respeito do que é tecnologia, 

tecnologia educacional, tecnologia assistencial, tecnologia gerencial, apresentando 

concepção conceitual restrita a respeito da temática, manifestando dificuldades para 

produção e utilização de tecnologias. Esses docentes sugeriram formas de 

assessoramento como socialização dos resultados da investigação, discussão da 

problemática em eventos acadêmicos e instrumentalização para o uso e/ou construção 
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de tecnologias, a fim de suprir as dificuldades na perspectiva de melhoria da práxis 

profissional.  

Talvez, ainda nos dias atuais, docentes e alunos, assim como sociedade e  

academia, careçam de uma conceituação mais tangível da práxis profissional, a respeito 

de tecnologia e inovação na área da saúde.  

Para koerich et al (2011), apesar da amplitude acerca do entendimento do que é 

tecnologia, ainda nos dias atuais, as tecnologias duras têm grande peso no campo da 

ciência. Na área da enfermagem, a tecnologia dura é de grande valor, apesar das 

produções científicas desenvolvidas por enfermeiros serem voltadas para as tecnologias 

leve e leve-dura.  Verificou-se que 20% dos produtos lançados ao mercado direcionados 

ao cuidado de enfermagem e que contam com a capacidade de adquirir reconhecimento 

nos diversos ambientes de trabalho do setor de saúde são desenvolvidos pelos 

profissionais da área. A liderança no desenvolvimento e registro de patentes se 

concentra nos profissionais das engenharias, que têm 60% das produções. Neste prisma, 

a engenharia é o principal criador das novas e atuais tecnologias direcionadas ao 

mercado do cuidado, que necessita constantemente de inovações para o seu 

aprimoramento. 

Algumas hipóteses foram levantadas para explicar tal situação (KOERICH et al; 

2011): 

1ª) a grande interação entre os grupos de pesquisa da área da engenharia com as 

empresas; 

2ª) o forte financiamento que as tecnologias oriundas de natureza dura possuem, 

que, por excelência, estão relacionadas às engenharias e áreas afins, favorecendo o 

potencial e crescente desenvolvimento de equipamentos como máquinas, normas e 

estruturas organizacionais; 

3ª) atualmente, as pesquisas tecnológicas no campo da Enfermagem estão mais 

relacionadas a teorizações e processos e menos à produção de produtos; 

4ª) a dificuldade do enfermeiro em patentear suas invenções. 

Evidencia-se nos artigos oriundos do estado da arte desse estudo, a ocorrência da 

construção de saberes da enfermagem através dos programas de pós-graduação stricto 

sensu. É desses programas que emerge a maioria das produções científicas relativas à 

profissão. O mestrado profissional é uma modalidade da pós-graduação que tem 

compromisso com a produção tecnológica, embora o curso não receba financiamento, 

pois se espera que as empresas sejam os agentes financiadores do ingresso dos 
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profissionais na academia. No entanto, essa não é uma prática habitual de todas as 

empresas nesse país. Contudo, a engenharia, por produzir tecnologias duras, como 

máquinas, aparelhos, materiais, conquistando, por essa razão mais direta, incentivo 

financeiro para produção tecnologia e patentes de seus produtos, diferente da 

enfermagem, que produz mais tecnologias leve e leve-dura, como processos e 

protocolos ligados à relação do cuidado. A enfermagem também não tem a cultura e o 

incentivo para a devida patente dos produtos criados. Logo, as tecnologias duras são 

mais reconhecidas e patenteadas.  

No Brasil, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), que concede o 

direito de patente, ou seja, que permite a exploração da invenção/inovação é uma 

autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

(4). A introdução e a incorporação de uma nova tecnologia em saúde, por sua vez, são 

reguladas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e, para que esta 

venha a fazer parte dos procedimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), sua 

regulamentação é realizada pela Secretaria de Atenção à Saúde (SAS), órgão do 

Ministério da Saúde (MS) que se encarrega de distribuir os recursos para os três níveis 

de atenção em saúde. 

O conhecimento tecnológico contido no ―Documento de Patente‖ e 

disponibilizado no Banco de Patentes do Instituto Nacional de Propriedade Industrial – 

INPI é transformado, então, em informação pública, permanecendo, portanto, disponível 

para a consulta e a pesquisa de todos os interessados (FERREIRA; GUIMARÃES; 

CONTADOR, 2009). 

O Sistema de Proteção da Propriedade Industrial Brasileiro confere a carta-

patente em duas modalidades (FERREIRA; GUIMARÃES; CONTADOR, 2009 apud 

SILVEIRA, 1998): 

1) patente de invenção, concedida àquela invenção que atenda aos requisitos de 

novidade, atividade inventiva e aplicação industrial; 

2) patente de modelo de utilidade, concedida aos objetos que visem a melhorar o 

uso ou a utilidade dos produtos, dotando-os de maior eficiência ou comodidade na sua 

utilização, por meio de nova configuração, não necessitando que se obtenha uma nova 

concepção. 

Ainda pela legislação brasileira, a patente de invenção tem um prazo de proteção 

de 20 anos contados do depósito ou dez anos contados a partir da sua concessão, o que 
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for maior. Para os modelos de utilidade, esses prazos caem para 15 e 7 anos, 

respectivamente (FERREIRA; GUIMARÃES; CONTADOR, 2009). 

A posse de uma patente possibilita remunerar a pesquisa científica e o 

desenvolvimento tecnológico, ao mesmo tempo em que gera estímulos nos agentes para 

que se movam na direção do crescimento econômico e possibilitem, assim, a elevação 

dos padrões de vida, trazendo a prosperidade para toda uma nação. Sem as patentes, o 

compasso de desenvolvimento tecnológico diminuiria de ritmo (FERREIRA; 

GUIMARÃES; CONTADOR, 2009). 

Um estudo verificou que poucas produções tecnológicas na enfermagem são 

patenteadas, refletindo a necessidade de introduzir a concepção de preservação de 

autoria como sinal de domínio e reconhecimento do saber na profissão. 

A falta de cultura com relação à pesquisa de tecnologia patenteada foi 

considerada o fator inibidor de maior relevância. Entretanto, o desestímulo máximo à 

utilização das patentes como um instrumento competitivo reside na atuação do órgão 

competente (INPI), em especial com relação ao tempo de processamento de um pedido 

de patente (FERREIRA; GUIMARÃES; CONTADOR, 2009). 

Os fatores mais motivadores estão relacionados à obtenção de vantagens 

competitivas de um monopólio temporário concedido pela patente adquirida e à 

importância da criação do conceito de empresa inovadora. Em contrapartida, o 

surgimento de uma eventual tecnologia substituta num processo de difusão da 

informação é um fator inibidor porque pode vir a encurtar o período de rendimentos 

extraordinários propiciados pela patente (FERREIRA; GUIMARÃES; CONTADOR, 

2009). 

Assim, esforços devem ser feitos para identificar e estimular pesquisas com 

potencial para gerar inovações, favorecendo ao pesquisador no processo de patente. 

Deve-se buscar também divulgar modos de realizar o procedimento de patente e até 

alcançar modos para realizar possíveis negociações com empresas é essencial. 
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2.4 Translação do conhecimento: um desafio a ser enfrentado 

 

 

A perspectiva do mestrado profissional de realizar interação entre conhecimento 

científico e prática profissional também é conhecida como a translação do 

conhecimento (TC). Este termo é relativamente novo e permanece pouco conhecido no 

Brasil.  

Ele é originário da teoria da translação utilizada no campo da linguística e da 

comunicação e vem sendo adotado em diversos campos, inclusive no da saúde, desde os 

meados da década de 1970, porém começou a ser amplamente usado a partir da década 

de 1990 (ABREU; SANTOS; CARDOSO; ARTMANN, 2017). 

A TC é um conceito amplo, abrangendo todas as etapas entre a criação do 

conhecimento e sua aplicação para produzir resultados benéficos para a sociedade.  O 

principal conceito de TC foi definido pela agência federal Canadian Institutes of Health 

Research (CIHR) (2014, p. 2) como: ―um processo dinâmico e interativo que inclui a 

síntese, disseminação, intercâmbio e aplicação eticamente sólida de conhecimento para 

melhorar a saúde, proporcionar produtos e serviços de saúde mais efetivos e fortalecer 

o sistema de saúde‖. Esse conceito foi adaptado por outras instituições, incluindo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), que entende a TC como um paradigma 

emergente que preenche a lacuna entre o conhecimento produzido e utilizado (WHO, 

2006).  

O conceito de TC é parte desse novo cenário epistemológico e parece estar 

consonante com os paradigmas científicos contemporâneos, na medida em que suplanta 

as fronteiras disciplinares do conhecimento e instiga o diálogo entre diferentes saberes 

(BARBOSA; NETO, 2017). 

O encontro entre o conhecimento científico e o conhecimento fruto da 

experiência e da vivência no dia a dia permite o desenvolver a compreensão e o 

discernimento entre universos inicialmente estranhos, que, de modo gradual,  se 

reconfiguram a partir dessa interação compartilhada (BARBOSA; NETO, 2017).  

É importante ressaltar que a TC difere dos movimentos de transferência, pois 

não estabelece fluxos unidirecionais que partem do pesquisador para o usuário. Pelo 

contrário, ela pretende ser multidirecional, agindo a partir da troca e diálogo entre 

diferentes saberes, incluindo o científico e o popular. (BARBOSA; NETO, 2017).  
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Tal ressalva é importante, pois ainda sofremos forte influência de um paradigma 

dominante, e a TC, por ser uma temática contemporânea, é entendida algumas vezes 

como uma ação de transferência unilateral. No entanto, não basta a construção de 

conhecimento novo ou sua divulgação. Faz-se necessário promover sua utilização na 

prática e, para que isso ocorra, é necessário um movimento multidirecional com co-

construção de todos os autores envolvidos. 

O desenvolvimento de um plano de TC é essencial quando se inicia um novo 

projeto de pesquisa. Segundo Crossetti e Góes (2017), um estudo de revisão evidenciou 

mais de 28 diferentes modelos de TC. Entre os elementos em comum, estão: 

identificação do problema e estabelecimento de canais de comunicação entre usuários e 

pesquisadores, desenvolvimento e seleção do tipo de pesquisa, análise do contexto, 

realização de atividades ou intervenções para translação de conhecimento e aplicação 

dos resultados na prática. 

O país que mais utiliza a TC é o Canadá, inclusive para auxiliar no processo de 

tomada de decisões. Para esse país, o principal objetivo da TC é aperfeiçoar o sistema 

de saúde e melhorar o bem-estar dos indivíduos, a partir de um processo dinâmico de 

síntese, disseminação, troca e aplicação ética do conhecimento. Para tanto, é constituído 

um complexo sistema de interações entre pesquisadores e usuários (BARBOSA; NETO, 

2017). 

Nos últimos anos, tem aumentado o interesse pela TC, devido ao 

reconhecimento de que é fundamental para desenvolver-se conhecimento relevante, 

disseminar e utilizar e resultados de pesquisa, pois o conhecimento novo, por si só, não 

leva à aplicação nem efeito nos resultados de saúde (OELKE; LIMA; ACOSTA, 2015). 

No Brasil, a TC é tanto uma necessidade quanto um desafio. Na agenda nacional 

de prioridades de pesquisa em saúde, a TC não aparece no cenário da pós-graduação 

stricto sensu, aparece apenas uma vez no documento da área da CAPES que avalia os 

programas de mestrado, como um dos desafios que permanecem presentes para o 

quadriênio vigente quando da pesquisa e o seguinte, desafio este descrito como 

―estimular a translação de conhecimento para a prática de Enfermagem e saúde, na 

perspectiva da prática baseada em evidência‖ (BRASIL, 2017, p.9).   

O documento de área publicado recentemente pela CAPES, recomenda que: ―O 

planejamento de cada programa precisa estar voltado ao desenvolvimento de boas 

práticas em saúde, com vistas à translação do conhecimento e sua aplicação em serviços 

de saúde‖ (BRASIL, 2019, p. 13). Essa recomendação tem sido atendida por alguns 
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programas da área da enfermagem, pois nas nos sites já é possível identificar na 

proposta de alguns cursos a perspectiva da translação do conhecimento.  

A literatura internacional descreve as principais barreiras para a implementação 

da TC no Brasil, dentre elas: falta de familiaridade; dificuldades em identificar problema 

de pesquisa relevante; pouco envolvimento dos principais interessados e falta de 

parceria entre pesquisadores e usuários do conhecimento no processo de investigação; 

falta de concordância com evidências ou resultados de estudos; falta de percepção do 

valor e benefício de mudar a prática, falta de praticidade; falta de tempo e de motivação; 

baixos orçamentos para pesquisa e pouco enfoque em TC pelas políticas de agência de 

financiamento (OELKE; LIMA; ACOSTA, 2015 e CROSSETTI;  GÓES, 2017). 

O cenário de pesquisa atual do Brasil sofre forte influência de um modelo 

acadêmico, em que, tradicionalmente, a utilização de resultados de pesquisa na prática é 

lenta, levando frequentemente muitos anos, de forma que a inovação na prestação de 

serviços de saúde é difícil e alguns resultados de pesquisa, obsoletos, formando uma 

lacuna entre pesquisa, prática e políticas de saúde (OELKE; LIMA; ACOSTA, 2015). 

O mestrado profissional é criado com uma perspectiva de atender à demanda do 

mercado de trabalho e atender às necessidades da população, mas os estudos apontam 

que as pesquisas desenvolvidas no âmbito do mestrado profissional geram 

conhecimento a partir da prática, porém, os estudos são restritos e, em sua maioria, há 

ações investigativas que não resultam em mudanças imediatas, ainda que produzam 

resultados que possibilitam intervenções posteriores (MUNARI et al., 2016). Isso ocorre 

porque o processo de implantação do resultado na prática raramente faz parte do 

planejamento do estudo, o que daria a perspectiva translacional da pesquisa em 

enfermagem. 

São muitas barreiras a serem enfrentadas para que haja troca e aplicação do 

conhecimento com vistas a potencializar os benefícios decorrentes de inovações para 

fortalecer sistemas de saúde e a melhoria da saúde das populações, auxiliando, como no 

Canadá, a tomada de decisão do nosso país. Para melhor utilização de resultados de 

pesquisa, é necessário adaptar modelos teóricos de TC para o contexto brasileiro. 

Existem diversos modelos de translação do conhecimento, o mais conhecido e 

utilizado é o do CIHR, que tem duas abordagens de translação do conhecimento: TC 

integrada e TC no fim da concessão do projeto.  

Na TC integrada, as partes interessadas e/ou os usuários estão envolvidos em 

todo o processo da pesquisa. Os interessados e os usuários são indivíduos ou grupos 
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capazes de usar evidências geradas por pesquisa para tomar decisões fundamentadas 

sobre políticas de saúde, programas e práticas. Exemplos de usuários do conhecimento 

incluem profissionais de saúde, formuladores de políticas, educadores, gestores e 

administradores, líderes comunitários, e pacientes (OELKE, LIMA, ACOSTA; 2015). 

No processo de TC integrada, pesquisadores, partes interessadas e usuários 

trabalham juntos para moldar o processo de pesquisa. Nessa abordagem todos os atores 

têm participação ativa no desenvolvimento do estudo, dentre elas: definição das 

questões de pesquisa, metodologia, envolvimento na coleta e interpretação dos dados, 

assim como na difusão dos resultados. Essa abordagem é também conhecida por termos 

como pesquisa colaborativa, pesquisa orientada para a ação e coprodução de 

conhecimento (CIHR 2016). 

A TC no final da concessão tem como objetivo disseminar os resultados e 

conhecimentos adquiridos durante a pesquisa para diversas audiências. Incluem tanto 

abordagens tradicionais (ex. apresentações em conferências, artigos científicos), como 

também atividades como vídeo, artigos na mídia, ou conjunto de ferramentas para uma 

área específica (CIHR, 2016). 

Os estudos revelam que envolver usuários do conhecimento no início do 

processo garante uma pesquisa mais relevante e com domínio, o que irá facilitar a 

utilização dos resultados da investigação. Do mesmo modo, é importante, no processo 

de TC, monitorar o uso do conhecimento, determinando sua difusão para os grupos 

alvos de usuários e avaliar os principais resultados (OELKE, LIMA, ACOSTA; 2015). 

A TC é desenvolvida a partir de um ―modelo de conhecimento para ação‖, um 

processo que conceitua a relação entre criação e ação do conhecimento, com cada 

conceito composto por fases ou categorias ideais. No centro, existe um "funil" de 

criação de saberes que transmite a ideia de que o conhecimento precisa ser cada vez 

mais destilado antes de estar pronto para a aplicação. Em torno do funil existe um ciclo 

que leva à sua implementação ou aplicação. Ao contrário do funil, o ciclo de ação 

representa as atividades que podem ser necessárias para a aplicação do conhecimento 

(CIHR, 2016) (FIGURA6). 
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Figura 6: processo do conhecimento para ação  

 

Fonte: OELKE, LIMA, ACOSTA (2015) 

 

A criação do conhecimento envolve três fases que aparecem na seguinte ordem, 

começando na parte superior do funil: pesquisa, síntese e produtos / ferramentas. O 

termo "Conhecimento de adaptação" aparece ao longo do comprimento do funil à 

direita. As setas estão circulando o funil para ilustrar que as fases de criação de 

conhecimento podem influenciar as fases de ação em vários pontos ao longo do círculo 

(CIHR 2016).  

A aplicação do conhecimento em torno do funil consiste em sete fases, 

conectadas com setas bidirecionais: Na parte inferior do ciclo, está: identificar 

problema. No sentido horário, as fases restantes, são: adaptar ao contexto local; avaliar 

barreiras ao uso; selecionar, adaptar, implementar intervenções; monitorar o uso; avaliar 

resultados; e sustentar o uso do conhecimento (CIHR 2016). 

  O processo pode iniciar com a criação do conhecimento, importante fase que 

sintetiza os saberes e o tornam mais úteis para os usuários finais. O ciclo de ação enfoca 

atividades necessárias para aplicar o conhecimento nos sistemas de saúde. Estão 

incluídos desde a identificação de um problema até o planejamento para 
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sustentabilidade do uso do conhecimento na prática e na formulação de políticas. É 

crucial adaptar o conhecimento para o contexto local, avaliar barreiras e facilitadores 

para seu uso e dirigir o conhecimento para as necessidades das pessoas que irão usá-lo, 

considerando o orçamento (OELKE, LIMA, ACOSTA; 2015).  
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3- PERCURSO DA PESQUISADORA 

 
O que vale na vida não é o ponto de partida e sim a caminhada. 

Caminhando e semeando, no fim terás o que colher. 

Cora Coralina 

 

 

A aproximação com a temática começou no curso de mestrado, quando os 

alunos do mestrado profissional eram os sujeitos do estudo. O convívio com esse grupo 

despertou-me curiosidade de conhecer as produções tecnológicas desenvolvidas por eles 

e o processo de implantação no campo prático.  

Com intuito de conhecer o universo do objeto estudado, algumas estratégias 

foram adotadas, além realizar o estado da arte, das leituras científicas e da análise de 

legislações que discutem a temática.  

Entre tais estratégias, tem-se a realização de algumas disciplinas eletivas e 

obrigatórias no mestrado profissional, como ouvinte ou aluna especial. A convivência 

com alunos e professores nas disciplinas revelou que existem muitas dúvidas 

relacionadas à definição e às possibilidades de produção de tecnologias a serem 

desenvolvidas no mestrado profissional e uma incerteza sobre se o produto 

desenvolvido será implantado e se, de fato são, consideradas inovações tecnológicas, 

sendo o objeto estudado também um interesse do grupo que apresentou disponibilidade 

em participar da pesquisa e, principalmente, ter acesso aos resultados do estudo.   

A pesquisa em desenvolvimento e a incursão no metrado profissional resultaram 

em alguns convites de coordenadores e professores para que eu ministrasse aulas sobre 

produção de tecnologia. Em meio a muitas experiências, destaca-se uma aula em 

disciplina optativa, no ano de 2016, no formato de roda de conversa, na qual apresentei 

as tipologias das produções tecnológicas reconhecidas pela CAPES e os resultados de 

estudos que discutem as produções tecnológicas desenvolvidas nos programas, além dos 

desafios relacionados à implantação das mesmas.  

Após minha exposição, dois egressos do mestrado profissional apresentaram sua 

produção tecnológica e as estratégias que utilizaram para implantar seu produto no 

campo de atuação. A primeira convidada foi uma enfermeira, aluna do doutorado, que 

empreendeu tom de entusiasmo ao falar sobre a pesquisa por ela desenvolvida durante o 

mestrado. Explicou que sua dissertação foi redigida com muitas poesias, tendo como 

produto um núcleo de educação permanente em saúde no munícipio onde trabalha.  

https://www.pensador.com/autor/cora_coralina/
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A estratégia utilizada para implantar o produto foi a aproximação dos 

trabalhadores, objetivando conhecer o pensamento deles acerca do problema de 

pesquisa e contar com a sua participação na elaboração de seu produto. Completando 

essa ação, percorreu distintas instituições de saúde para conversar com pessoas de 

diferentes níveis de formação no município, formando uma rede. Tal percurso ajudou a 

pesquisadora a perceber qual poderia ser o produto e a rede fez com que todos os 

sujeitos envolvidos participassem da construção e adesão do produto. A convidada 

afirmou ainda, com muito orgulho, que o núcleo de educação permanente em saúde no 

município se encontra ativo desde 2014 e que seu produto desdobrou-se em subprodutos 

como livros, capítulo de livros e prêmios que resultaram em recursos de 130 mil reais 

para o município. 

 O segundo convidado foi um farmacêutico que trabalha em um hospital público 

para tratamento oncológico. O profissional apresentou seu produto com menos 

entusiasmo, em uma fala mais curta, pois afirmou não ter alcançado o mesmo sucesso 

da primeira exposição. Disse que seu produto foi um Procedimento Operacional Padrão 

(POP) e um documento de Instrução de Serviço elaborado junto a outros farmacêuticos 

e enfermeiros da instituição onde trabalham, a partir da metodologia de 

problematização. Foi percebido em sua fala o aspecto positivo na construção coletiva do 

produto, com discussões muito consistentes sobre a temática estudada, resultando em 

um produto relevante para aquele e outros cenários. As críticas apresentadas, entretanto, 

foram direcionadas às dificuldades de convencimento do mercado em investir no seu 

produto. Afirmou ser um campo extremamente competitivo e que se sente impotente 

por não saber como surpreender o mercado, o que o tornou desestimulado na questão de 

empreendedorismo.   

 Os alunos da disciplina ali presentes demonstraram falta de conhecimento sobre 

as tipologias das produções tecnológicas e medo de terem a mesma frustração que o 

segundo convidado, que não conseguiu a implantação do produto. Porém, a fala da 

enfermeira foi muito otimista e ajudou a pensar sobre as possíveis estratégias para 

implantar produção tecnológica. As possibilidades de produções tecnológicas 

reconhecidas pela CAPES apresentadas foram de grande valia, pois os alunos não 

sabiam o que era uma produção tecnológica e suas tipologias. 

 Nessa roda de conversa podem-se observar dois produtos oriundos do mesmo 

programa: um redigido em formato de poesias e outro em modelo tradicional; enquanto 

um teve aplicabilidade e impacto profissional e social, outro não obteve adesão. Um 
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elaborou bem as estratégias para inserção do produto e outro não conseguiu despertar o 

interesse da instituição. O primeiro se sente motivado com os subprodutos e outro se 

sente impotente, apesar de acreditar que a falha não é dele e sim das iniciativas públicas 

e privadas, que não desenvolveram seu projeto. 

 Houve também oportunidade de acompanhar os alunos ao apresentarem suas 

produções tecnológicas e de conhecer o processo de construção da pesquisa, nas defesas 

de conclusão de curso. Observou-se resistência em algumas apresentações, diante dos 

desafios enfrentados na construção da pesquisa e da produção tecnológica, seja por 

parte da política da instituição, seja por parte dos gestores e colegas de trabalho, o que 

nos leva a crer que o processo de implantação pode se tornar bem árduo.  

Contudo, assistir a tais defesas mostra o quanto o trabalho do aluno é 

significativo para ele, e aponta que a primeira transformação na prática já foi refletida 

naquele aluno, que se encontra, nesse momento específico, mais empoderado, 

autônomo, incentivado e grato pelo conhecimento construído. Nas apresentações 

assistidas, ainda não foi perceptível o processo de implantação e os desdobramentos da 

produção tecnológica.  

Uma experiência muito positiva com egressos do mestrado profissional foi o 

lançamento de um livro que apresenta os produtos oriundos do curso em ensino na 

saúde em 2016. O livro é um desdobramento da produção tecnológica desenvolvida no 

âmbito do mestrado profissional, em que os egressos escreveram junto ao orientador um 

capítulo para a publicação, descrevendo sua produção tecnológica. A oportunidade 

pareceu ser bem gratificante para os autores, uma vez que encontraram a possibilidade 

de divulgar e compartilhar sua pesquisa.  

Outra experiência construtiva foi a participação nos últimos três fóruns do 

Mestrado Profissional na área da Enfermagem, como integrante da comissão 

organizadora, na avaliação e apresentação de trabalhos, participação das rodas de 

conversas e plenárias. 

Esta experiência permitiu conhecer produções tecnológicas multiprofissionais e 

participar de discussões relacionadas ao objeto de estudo da presente pesquisa. As 

discussões evidenciavam uma carência de informações sobre a identidade do curso, bem 

como as produções tecnológicas nele produzidas, as características dos produtos e 

dificuldades em avaliar a aplicabilidade e o impacto no campo prático.  
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Outras discussões referentes aos programas de mestrado profissional apontavam 

os desafios de sustentabilidade dos cursos por falta de financiamento e a possível 

regulamentação do doutorado profissional.  

A coordenadora da CAPES, avaliadora dos programas de mestrado profissional 

no VII Fórum, em 2017, afirmou que os trabalhos de conclusão de curso são feitos no 

modelo de dissertação acadêmica e que apenas quatro trabalhos desenvolvidos não 

apresentaram o formato de dissertação e chama atenção dos coordenadores dos 

programas para o preenchimento dos produtos na plataforma, alegando que, 

possivelmente,  a tipologia dos produtos não está sendo sinalizada de forma correta na 

plataforma Sucupira, influenciando de forma negativa a avaliação do programa. Em 

contrapartida, os coordenadores apontaram que a CAPES faz uma avaliação 

comparativa sem métrica e que está reduzida a publicações em periódicos, não 

avaliando adequadamente a parte pedagógica dos cursos. 

A experiência no fórum revela o quanto são complexas as questões que 

envolvem a produção tecnológica, não apenas para os alunos, mas também para os 

professores, orientadores e coordenadores de curso e que, apesar de serem discutidas em 

vários fóruns, ainda falta muito para se estabelecer um consenso. O evento, porém, tem 

sido uma grande oportunidade de divulgação das produções tecnológicas desenvolvidas 

pelos alunos. 

A falta de clareza das produções tecnológicas do curso, atrelada às dificuldades 

de avaliar o impacto do curso e das produções tecnológicas no campo prático tem 

provocado certa insegurança na discussão do doutorado profissional.  Os seminários 

para discussões de propostas para o doutorado profissional na UFF foram outra 

experiência vivida no doutoramento. As reuniões eram baseadas na portaria nº 386 de 

23 de março de 2017, que regulamenta o doutorado profissional. A instituição 

interessada deveria enviar uma proposta em até 180 dias para elaboração, sendo uma 

das condições para o envio da proposta ter curso de mestrado profissional com nota 4. 

Logo, vivenciei a aprovação do primeiro doutorado profissional da UFF. 

A discussão sobre os desafios para implantação do doutorado profissional, assim 

como avanços necessários na avaliação do mestrado profissional e financiamento dos 

programas, aconteceram no Fórum Nacional de Mestrado Profissional, que ocorreu em 

2017, no auditório do Tribunal da Justiça do Rio de Janeiro somente para coordenadores 

e professores dos mestrados profissionais de distintas áreas.  
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Tive a oportunidade de ser monitora na organização desse evento e assistir às 

mesas de discussões, plenárias e eleição da nova diretoria para mandato de 2018-2019, 

criação da Associação FOPROF, prestação de contas e outros assuntos discutidos nas 

assembleias. A falta de esclarecimento em relação à produção tecnológica e a 

dificuldade de avaliação do impacto das produções na prática são problemas não 

específicos da área da enfermagem, pois também estão presentes em outras áreas mais 

antigas no âmbito do mestrado profissional, com maior número de cursos e com 

maiores possibilidades de financiamento de instituições privadas.  

A qualificação do projeto de tese em 2018 deu um pouco mais de visibilidade ao 

trabalho, pois estavam presentes na banca coordenadoras do Mestrado Profissional na 

área de Enfermagem que apreciaram o material com inúmeras contribuições e 

demonstraram interesse na socialização dos resultados. 

A primeira socialização dos resultados parciais foi feita em 2019, junto aos 

docentes permanentes e colaboradores do MPES, quando fui convidada pela 

coordenação do programa a apresentar uma palestra sobre a produção tecnológica no 

âmbito do Mestrado Profissional em Enfermagem, em uma oficina de desenvolvimento 

de produtos no âmbito do MPES, uma atividade de educação permanente do curso.  

Nessa atividade, pude apresentar as principais produções tecnológicas 

desenvolvidas pelos alunos daquele programa, refletindo sobre essas produções à luz 

das legislações da CAPES. Percebeu-se nessa oficina que ainda existem dúvidas entre 

os docentes quanto à produção tecnológica e quanto à tendência de uma construção de 

produção tecnológica de baixo valor, segundo as métricas da CAPES. A dificuldade de 

desenvolver um trabalho de conclusão de curso diferente do modelo acadêmico 

(dissertação) também foi expressa como um grande desafio. Vale destacar que, desde 

2009, a CAPES vem emitindo portarias com possibilidades de trabalhos de conclusão 

de curso além da dissertação, ainda pouco absorvida no mestrado profissional como um 

todo.   

Nessa oficina, foi iniciada uma discussão para refletir possibilidade da criação 

de um modelo exclusivo de trabalhos de conclusão de curso para o MPES e possíveis 

estratégias de construção e implantação da produção tecnológica. 

Toda essa experiência vem servindo como conhecimento prático para 

compreender melhor os resultados da pesquisa e discuti-los de maneira mais segura à 

luz da legislação da CAPES relativa aos mestrados profissionais e de literatura científica 

nacional correlata. 
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Além da aproximação do objeto de estudo, procurei vivências e experiências que 

me dessem segurança para utilizar o referencial teórico-metodológico escolhido para 

essa pesquisa. Ser membro do grupo de pesquisa sociopoética e abordagens afins é uma 

oportunidade riquíssima de experimentar a potência do método e conhecer pesquisas 

que utilizam essa abordagem e de participar, como facilitadora, da produção de dados 

de algumas dissertações e teses.  

Cursei algumas disciplinas eletivas que abordavam a sociopoética e, em uma das 

aulas, pude ser facilitadora em uma experimentação proposta por Jacques Gauthier, 

autor do método.  

Tive oportunidade de ser membro de banca de graduação de trabalhos de 

conclusão de curso que utilizaram essa abordagem e de assistir a defesas de metrado e 

doutorado em que Jacques Gauthier atuava como membro da banca.  

Fui colaboradora do I Encontro Internacional de Pesquisa Sociopoética e 

Abordagens Afins (2016), em que, além de ser monitora da organização do evento, pude 

apresentar e avaliar os trabalhos apresentados e participar de experimentações estéticas 

como co-pesquisadora. Nesse evento, ganhei um prêmio de primeiro lugar por um 

artigo sociopoético do qual fui facilitadora e co-autora.  

Estive presente no III Encontro Internacional de Sociopoética e Abordagens 

afins e do I Colóquio de Psicologia Social, no Piauí, em 2018, quando também pude 

apresentar e assistir a trabalhos dessa abordagem e participar de novas experimentações 

como co-pesquisadora, notei que a sociopoética é bastante utilizada por educadores 

piauienses. 

Esse método não trabalha com um referencial teórico prévio, por isso foi 

necessário ler vários referenciais para saber qual deles ajudaria a entender e discutir os 

resultados da pesquisa.  Logo foram realizadas leituras de referenciais que trabalham 

com tecnologia e inovação.  

Ao longo da pesquisa, observou-se que, muitas vezes, o mestrado profissional é 

tratado de maneira puramente capitalista, para atender a demanda do mercado de 

trabalho, como consta no parecer (BRASIL, 2009). Porém, por se tratar de um curso 

que visa à formação e à qualificação, foram feitas leituras de filósofos da educação. 

Uma experiência que gostaria de ressaltar foi um curso ministrado no Instituto 

Paulo Freire chamado "A escola dos meus sonhos", na modalidade a distância. Foi um 

curso inédito, presidido pelo professor Moacir Gadotti, o diretor fundador do Instituto, 

que apresentou 16 vídeoaulas em que discutia o futuro na perspectiva de Paulo Freire, 
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dialogando com outros intelectuais e cientistas da educação e de outras áreas do 

conhecimento. O curso foi organizado em quatro módulos, a saber: a escola e o 

professor; currículo e avaliação; a escola do futuro: educação, tecnologia e 

sustentabilidade e educação democrática; educação como direito. 

O curso contou com a contribuição dos professores Paulo Roberto Padilha e 

Ângela Biz Antunes, que fizeram sínteses das videoaulas apresentadas. Ao fim de cada 

módulo, uma data e hora eram combinadas para que os alunos e professores discutissem 

online os temas apresentados.  

O curso proporcionou convivências humanas éticas, estéticas e de profunda 

aprendizagem relacionada à prática educativa que valoriza o presente, mas que se 

compromete solidária e coletivamente, com a construção de sonhos, de novas utopias e 

com a busca da realização coletiva e colaborativa dos mesmos, visando a um futuro 

mais digno para todas as pessoas e uma vida mais sustentável para elas e para todas as 

formas de vida do planeta. 

O encerramento do curso foi feito ao vivo, no Instituto Paulo Freire, em São 

Paulo. Um sorteio para escolher alguns alunos para participar da atividade foi feito e fui 

a primeira aluna sorteada. No dia 7 de dezembro de 2017, coincidentemente dia do meu 

aniversário, fui para São Paulo participar do encerramento do curso. Foi um momento 

de muito aprendizado e emoções, quando pude conhecer o instituto, uma biblioteca com 

todas as obras de Paulo Freire, sua sala de escritório e todo o material que ele utilizava 

para escrever. Conheci pessoalmente alguns alunos que participavam dos chats de 

discussões online, os professores que apresentaram as aulas e toda a equipe que 

organizou o curso. Poder encontrar alunos e conhecer pessoalmente esses filósofos foi 

uma honra, pois os admirava através de suas obras. Foi um dia inesquecível, com direito 

a bolo e parabéns ao vivo, organizado pela equipe, o melhor presente de aniversário que 

pude receber.  

Ao fim do curso, tive a oportunidade de desenvolver um artigo colaborativo com 

outros alunos, com a temática do primeiro módulo — ―A escola e o professor‖ —, que 

teve como tema gerador: o que esperar da escola e do professor hoje. Foi uma 

experiência desafiadora, pois o artigo foi desenvolvido por educadores de nível 

fundamental, médio e superior de diferentes regiões do Brasil, com experiências 

diversas, sendo o contato feito através das redes sociais em meio a inúmeros 

compromissos pessoais que influenciavam na construção. Mas, vencidos os desafios, 



74 

produziu-se um artigo muito interessante, sob orientação dos professores do curso que 

foi publicado em formato e-book.   

Muito satisfeita com o conhecimento gerado nesse curso, em 2019, matriculei-

me em outro curso inédito oferecido pelo Instituto Paulo Freire, com um tema bastante 

atual: Paulo Freire em tempos de fake News, também no formato EaD. Esse teve curta 

duração, com apenas quatro videoaulas, sendo uma introdutória e um convite a um 

curso maior, com aprofundamento na temática. Essa formação reforçou as principais 

ideias defendidas por Freire, presentemente deturpadas pelas fake news, 

contextualizando os principais motivos sócio-políticos e fontes que publicam notícias 

falsas a respeito do seu legado.  

Os cursos de ensino a distância no Instituto Paulo Freire ajudaram-me a 

compreender e aprofundar um pouco mais as obras de estudioso para pensar o estrado 

profissional focado na formação do aluno com uma perspectiva transformadora, como 

se espera desse curso, mas também libertadora e emancipadora. 

Por fim, destaco uma experiência marcante nesse processo de formação. 

Participei da organização do III Simpósio Internacional de Inovação no Ensino na Saúde 

e Enfermagem e III Simpósio de Ensino da SAE: produtos de interesse para atenção 

básica, que ocorreu em 2019, na Universidade Federal Fluminense. Esse evento me 

deixou plenamente emocionada, pois, pela primeira vez, vi um evento discutir 

tecnologia e inovação na área da saúde para pensar o cuidado e a educação, trazendo 

para uma grande roda de conversa a religiosidade, a espiritualidade, a arte, a 

sustentabilidade, o espirito de colaboração, dando voz à criança, ao idoso e trazendo as 

famílias para participar do evento.   

 Considero todo essa movimentação e esse percurso formador e diferencial para a 

construção dessa pesquisa que não poderia ficar fora do relatório, uma vez que a 

construção e organização dos dados dessa pesquisa se deve, em boa parte, a essa singela 

mas significante experiência. 
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4- REFERENCIAL TEÓRICO CONCEITUAL 

  

4.1 Ciência e inovações tecnológicas: perspectiva de Stokes e sua relação com o 

mestrado profissional  

  

 No final de 1944, um ano antes do término da Segunda Guerra Mundial, 

Vannevar Bush foi convidado por Franklin D. Roosevelt a escrever um relatório, 

prevendo o papel da ciência em tempos de paz, estabelecendo uma visão de como os 

Estados Unidos poderiam manter seu investimento em pesquisa científica quando a 

guerra tivesse acabado (STOKES, 2005).  

 Bush via uma tensão inerente entre o entendimento e o uso da pesquisa, 

estabelecendo metas e, por extensão, uma separação natural entre as categorias da 

pesquisa pura e da pesquisa aplicada, derivadas de tais metas. No relatório, ele afirma a 

existência de uma dicotomia entre ciência básica e ciência aplicada e endossa uma 

espécie de Lei de Gresham, que diz que ―a pesquisa aplicada, invariavelmente, expulsa 

a pesquisa pura, se as duas forem misturadas‖.  

 Com consequência, Bush cria o termo "pesquisa básica", definido como 

―pesquisa realizada sem se pensar em fins práticos, pois a "criatividade" da ciência 

básica seria perdida, caso fosse constrangida por um pensamento prematuro sobre sua 

utilidade prática". A característica definidora da pesquisa básica reside na sua 

contribuição ao conhecimento em geral e ao entendimento da natureza e de suas leis.  

  Para Bush, a pesquisa básica é a "precursora do progresso tecnológico", ou seja, 

se a pesquisa básica for apropriadamente isolada das considerações prematuras sobre 

sua utilidade, ela poderá ser uma poderosa geradora de progresso tecnológico, à medida 

que a pesquisa aplicada e o desenvolvimento forem convertendo as descobertas da 

ciência básica em inovação tecnológica, capazes de satisfazer toda a gama de 

necessidades da sociedade: econômicas, de defesa, de saúde e tantas outras. 

 A versão dinâmica apresentada por Bush e adotada no período pós-guerra é 

conhecida como um "modelo linear", no qual a pesquisa básica leva à pesquisa 

aplicada, ao desenvolvimento e, em seguida, à produção ou operação de inovação, seja 

de produção ou de processo (STOKES, 2005). 

 A visão da ciência básica e de sua relação com a inovação tecnológica 

apresentada por Bush tornou-se o alicerce da política científica nacional para as décadas 



76 

posteriores à guerra. Tal visão encontrava-se no centro do pacto estabelecido entre o 

governo e a ciência. 

Entretanto, a promessa da ciência pura como geradora remota mais poderosa 

sobre a tecnologia do futuro não foi suficiente para abrir os cofres federais. Fez-se 

necessário um desafio soviético para proporcionar à comunidade de políticas uma 

compreensão melhor da serventia da pesquisa básica. O pacto entre a ciência e o 

governo só foi selado doze anos após a Segunda Guerra Mundial, com o lançamento do 

Sputnik e após a publicação de Science the Endless Frontier.  

Para o autor do relatório, aquele que investe em ciência básica obterá o seu 

retorno em tecnologia, à medida que os avanços da ciência forem convertidos em 

inovações tecnológicas pelos processos de transferência de tecnologias. Segundo ele, 

―uma nação que depende de outra para obter novos conhecimentos científicos básicos, 

terá um progresso industrial lento e será fraca na competitividade do comércio 

mundial". Esta crença fez com que vários países, inclusive os Estados Unidos, vissem 

seus investimentos em ciência como um meio de se manterem competitivos na 

economia globalizada. 

  Como consequência, esse paradigma tornou mais difícil solucionar uma série de 

questões de política que requerem uma clara visão dos objetivos da pesquisa científica e 

da relação entre as descobertas científicas e a melhoria tecnológica, um problema maior 

nos dias de hoje do que à época do pós-guerra.  

 Contudo, essa estrutura vem sendo submetida a fortes pressões, ao mesmo 

tempo em que as políticas as quais ela conduziu parecem menos adequadas às 

necessidades de uma nova época.  

 Na verdade, as dúvidas a esse respeito têm surgido em todos os principais países 

industrializados. Ninguém mais acredita que um pesado investimento na ciência básica, 

pura, guiada apenas pela curiosidade, assegura por si só a tecnologia exigida para 

competir na economia mundial e satisfazer toda gama de necessidades da sociedade. 

 Muitos países com uma experiência diferente no pós-guerra buscaram procurar 

uma relação mais complexa entre o entendimento e uso. Com apoio da Organização 

para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os países relatam suas 

atividades científicas e tecnológicas (STOKES, 2005). 

 É tão forte a influência do espectro unidimensional básico aplicado, que alguns 

observadores, os quais acham difícil ajustar esse quadro às realidades da pesquisa, 
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pensam ser o problema oriundo da incerteza sobre a classificação nas proximidades do 

ponto médio desses espectros. 

 Tornou-se visível o problema quando Conant, junto a outros profissionais das 

ciências físicas que tentaram dividir a pesquisa básica, segundo ela, fosse também 

guiada ou não por fins práticos. A mesma proporção ocorre quando Comroe & Dripp e 

outros estudiosos das ciências da vida tentaram dividir a pesquisa aplicada para buscar 

um entendimento mais fundamental, pois ambos perceberam, de forma semelhante, 

uma relação transversal entre os dois objetivos da investigação. 

 A influência do relatório de Bush foi relatada por Donald E. Stokes — o 

referencial teórico utilizado nesta tese — um cientista político e educador falecido em 

1997, autor da obra intitulada O Quadrante de Pasteur — a ciência baseada e a 

inovação da tecnologia. Ele desafia a visão de Bush e sustenta que só conseguiremos 

restabelecer o relacionamento entre o governo e a comunidade científica quando 

compreendermos o que está errado com a visão citada.  

 Para Stokes, precisamos de uma visão mais realista do relacionamento entre a 

ciência básica e a inovação tecnológica para podermos entender seu papel em um 

sistema político democrático e estruturar políticas científicas e tecnológicas para um 

novo século. Segundo ele, a crença de que as metas do entendimento e do uso estão 

inerentes em conflitos e de que as categorias de pesquisa básica e pesquisa aplicada são 

necessariamente separadas estão equivocadas, com base na experiência real da ciência. 

Embora uma grande quantidade de pesquisas seja inteiramente conduzida com base em 

uma ou outra das metas do entendimento e do uso, alguns estudos de grande 

importância mostram que as sucessivas escolhas da pesquisa são influenciadas por 

ambas as metas.  

 Para Stokes, os estudos que impulsionaram a carreira científica do químico 

Louis Pasteur no século XIX são relevantes exemplos que contextualizam a evidência 

de um erro no paradigma de Bush, ao qual ele utiliza para desenvolver e fundamentar 

uma nova perspectiva política, científica e tecnológica.  

 Louis Pasteur ganhou destaque na comunidade científica ao buscar entender o 

enigma relacionado ao ácido racêmico. Intrigado ao descobrir que o ácido racêmico, 

misteriosamente, aparecia em alguns lugares e não em outros, suspeitou da existência e 

ação de agente microscópico, despertando ainda mais seu interesse pelos 

microrganismos, descobrindo, consequentemente, que eram responsáveis pela 

fermentação alcoólica de suco de beterraba. À proporção que avançava em sua 
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pesquisa, começou a dar forma a uma estrutura conceitual para o entendimento de toda 

uma nova classe de fenômenos naturais, obtendo o resultado surpreendentemente 

original de que certos microrganismos eram capazes de viver sem a presença de 

oxigênio.  

 À medida que os estudos de Pasteur se tornavam progressivamente mais 

fundamentais, os problemas escolhidos por eles e as linhas de investigação adotadas 

tornavam-se progressivamente mais aplicáveis.   

 Segundo Stokes, era incontestável que Pasteur buscava um entendimento 

fundamental dos processos de doença e de outros processos microbiológicos que ia 

descobrindo, à medida em que se movia pelos estudos sucessivos de sua notável 

carreira.  Assim como não existem dúvidas de que ele buscava tal entendimento para 

alcançar os objetivos aplicados de prevenir a deterioração da produção de vinagre, 

cerveja, vinho e leite, e de vencer a flacherie na bicho-da-seda, o antraz no gado ovino e 

bovino, a cólera no frango, e a raiva em animais e seres humanos, apesar dessa mistura 

de objetivos não ser visível para Pasteur. 

 Com base na influência da pesquisa de Pasteur nos dois objetivos (entendimento 

e uso), Stokes retoma o espectro da dicotomia entre pesquisa básica e aplicada, 

buscando identificar o lugar em que deveria ser colocado o trabalho da maturidade de 

Pasteur. 

 No primeiro impulso, ele julga ser plausível colocá-lo no ponto médio, o zero do 

espectro, levando em conta seu duplo compromisso com o entendimento e o uso 

(Figura 2).  

 

Figura 2: Uma localização hipotética dos trabalhos de Pasteur sobre o espectro de 

pesquisa básica-aplicada unidirecional (STOKES, 2005, p. 115). 

 

Logo, ele percebe que o trabalho com a maturidade de Pasteur não poderia ficar 

em um único ponto, mais sim em dois (figura 3). No extremo esquerdo do espectro, em 

razão das forças de seu compromisso de entender os processos microbiológicos que 

descobriu, e, no extremo direito do espectro, em razão da força de seu compromisso 
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com o controle dos efeitos de tais processos em vários produtos e em animais e seres 

humanos. 

 

Figura 3: Segundo posicionamento hipotético dos trabalhos de Pasteur sobre o 

espectro de pesquisa básica-aplicada unidimensional (STOKES, 2005, p. 116).  

 

 Ele verificou, entretanto, anomalia nessa representação também e experimentou 

tomar o espectro em seu ponto zero e girar a metade do lado esquerdo num ângulo de 

90 graus, restaurando Pasteur à sua condição de ponto cartesiano único, no que, agora, 

representa conceitualmente um plano bidimensional, no qual o eixo vertical representa 

o grau com que um certo corpo de pesquisa procura estender as fronteiras do 

entendimento fundamental; o eixo horizontal, o grau com que a mesma pesquisa é 

guiada por considerações de uso (Figura  4). 

 

Figura 4: Localização dos trabalhos de Pasteur em um Plano conceitual bidimensional 

(STOKES, 2005 p. 117). 

 

 Para Stokes, existem muitos graus de comprometimentos com esses dois 

objetivos (entendimento e uso) e não há a mínima razão para se pensar nessas 

dimensões, exceto em termos dicotômicos. Sendo assim, segundo o pesquisador, fica 

claro que temos não uma, mas duas dicotomias. Essa dicotomia dual é exibida em 

tabela quadripartida em células ou quadrantes (figura 5).  
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Figura 5: Modelo de quadrante da pesquisa científica (STOKES, 2005, p.118). 

 

 A célula superior à esquerda inclui a pesquisa básica, que é conduzida somente 

pela busca de entendimento, sem pensamento sobre utilização prática. Nomeada 

Quadrante de Bohr, visto que a procura de um modelo atômico por Niels Bohr foi 

claramente pura viagem de descobertas, independentemente da extensão em que suas 

ideias mais tarde refizeram o mundo. Esta categoria representa a ideia de pesquisa dos 

filósofos naturais e inclui os conceitos de pesquisa básica de Bush. 

 A célula inferior à direita inclui a pesquisa guiada exclusivamente por objetivos 

aplicados, sem procurar por um entendimento mais geral dos fenômenos de um campo 

da ciência. Nomeada Quadrante de Edison, pois esse brilhante inventor dos sistemas de 

iluminação elétrica, comercialmente rentável, impediu que seus colaboradores em 

Menlo Park, o primeiro laboratório de pesquisa industrial dos Estados Unidos, 

perseguissem as implicações científicas mais profundas de suas descobertas. Boa parte 

da pesquisa moderna com essa característica é extremamente sofisticada, ainda que  

dirigida de maneira estreita a objetivos aplicados imediatos. 

 A célula superior à direita contempla os dois objetivos, a saber: entendimento e 

usos, sendo nomeado como Quadrante de Pasteur, em vista do claro exemplo de 

combinação desses objetivos, completamente alheia à estrutura conceitual do relatório 

de Bush. 

 O quadrante inferior à esquerda inclui a pesquisa que não é inspirada pelo 

objetivo de entendimento nem pelo de uso. O quadrante citado representa a existência 

de duas dimensões conceituais e não apenas uma versão mais elegante do espectro 

pesquisa básica-aplicada tradicional. Para Stokes, tal quadrante valida a estrutura como 

um todo, incluindo todas as pesquisas que exploram sistematicamente fenômenos 

particulares, sem ter em vista nem objetivos explanatórios gerais nem qualquer 
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utilização prática a qual se destinem seus resultados.  Esse tipo de pesquisa pode ser 

impulsionado pela curiosidade do investigador sobre fatos particulares, do mesmo 

modo como a pesquisa do Quadrante de Bohr é dirigida pela curiosidade do cientista 

sobre matérias mais gerais.  

Pensou-se em nomear esta célula de Quadrante de Peterson, visto que os 

observadores de pássaros poderiam se sentir agradecidos com a pesquisa altamente 

sistemática sobre as características físicas e as áreas de incidências das espécies que 

aparecem no Peterson´s Guide to the Bird oh North American, porém Stokes optou por 

deixar esse quadrante sem nome, por achar o exemplo de Peterson limitado demais para 

garantir-lhe nomenclatura no quadrante. 

 A estrutura do quadrante foi testada a partir da análise dos anais de pesquisa. Foi 

realizada por Comroe e Dripps, que descreveram o percurso do desenvolvimento nas 

ciências físicas e biológicas condutoras dos mais importantes progressos recentes no 

diagnóstico, prevenção, tratamento e cura de doenças pulmonares e cardiovasculares. 

 Estes autores classificaram os estudos em pesquisa básica pura, pesquisa básica 

inspirada pelo uso, pesquisa sem relação com mecanismos físicos, químicos ou 

biológicos ou artigos de revisão. Os achados de seu meticuloso método ilustram como 

as trajetórias entre as descobertas científicas e as novas tecnologias são variadas, não-

lineares e desigualmente percorridas. Inicia-se em 1846 com a anestesia. Cem anos 

depois, com a cirurgia torácica e em 108 anos, com a primeira cirurgia bem-sucedida de 

coração aberto. 

Com o quadrante criado e testado, Stokes discorre sobre a renovação do pacto 

entre a ciência e o governo. O autor descreve três desenvolvimentos da última década 

do século XX, que conduziram o país a um período de profunda desorganização em sua 

política científica e tecnológica, realçando as limitações do paradigma por trás do pacto 

do pós-guerra entre ciência e governo: o fim da guerra fria, a integração da economia 

mundial e a herança orçamentária da política econômica e fiscal.   

Com o fim da guerra fria, muitos dos líderes da comunidade política sentiam que 

o investimento em ciência básica deveria ser justificado com base em outras 

necessidades da sociedade, uma vez que a urgência da segurança militar havia 

diminuído, e não simplesmente pela ideia de Bush de que o progresso da ciência 

fundamental alimentaria os futuros avanços tecnológicos do país.  Com isso, ficou claro 

que a superioridade dos Estados Unidos em ciência básica não havia impedido que o 

país fosse seriamente desafiado no comércio mundial.  
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Conforme apresenta Stokes, é necessário renovar o pacto entre ciência e o 

governo, através do reconhecimento da pesquisa básica inspirada pelo uso. Uma vez 

aceita essa ideia, é plausível supor que os investimentos em conhecimento básico 

guiado por considerações de uso terão mais chance de trazer retorno em forma de 

tecnologia e retorno substancial aos investimentos, quer seja esse uso definido em 

termos de proveito aos investigadores, quer seja definido em termos de proveito 

econômico, ou em termos de outros objetivos sociais. Essa confiança tem extrema 

necessidade de ser restabelecida, em vista da rapidez com que o conhecimento científico 

pode disseminar-se além das fronteiras nacionais. 

Se a promessa se concretiza, é fortalecido o processo que molda as agendas de 

pesquisa básica inspirada pelo uso — julgamentos científicos sobre as promessas da 

pesquisa e julgamento político das necessidades da sociedade.  

A institucionalização de um processo de construção de agenda para a pesquisa 

do Quadrante de Pasteur, logo nas primeiras décadas do pós-guerra, foi lenta em alguns 

países que seguiam a ideia de Bush. O Japão foi a nação mais atenta ao valor de se 

desenvolver um processo para combinar julgamentos de promessa científica e de 

necessidade da sociedade, já que não aceitava a separação radical entre pesquisa básica 

e pesquisa aplicada. 

A experiência do Japão no período pós-guerra contrapõe a visão de Bush de que 

"uma nação que depende de outra para obter novos conhecimentos científicos básicos 

terá um progresso industrial lento e será fraca na competitividade comercio mundial" 

(STOKES, 2005).  

A visão de Bush já fora contestada pelos próprios Estados Unidos nas primeiras 

décadas, quando o país tornou emprestada a ciência e a tecnologia europeias necessárias 

para tornar-se líder mundial em tecnologia industrial, ao mesmo tempo em que 

permanecia atrasado em ciência básica. O sucesso do Japão deveu-se mais ao fato de 

esse país adquirir e melhorar a tecnologia do resto do mundo do que a construção de um 

sistema de ciência básica capaz de energizar seu progresso industrial a partir de dentro. 

Os japoneses se esforçaram, ao longo de várias décadas, para desenvolver um 

processo de previsão de pesquisa que guiasse seus investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento, com base no Quadrante de Pasteur. Os exercícios de previsão 

periódica organizados por governos japoneses abarcam tanto a tecnologia como a 

ciência. Seu escopo é mundial. Nas décadas do pós-guerra, essa análise cuidadosa 
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possibilitou aos japoneses adquirir uma grande quantidade de tecnologia de ponta, 

incluindo muitas tecnologias baseadas em ciência.    

Os japoneses desenvolveram um instrumento para conduzir essas previsões 

periódicas, que são acompanhadas por Conselho de Ciência e Tecnologia (CCT), 

presidido pelo primeiro ministro e integrado por representantes de alto escalão dos 

principais ministérios que compõem o governo, da indústria e da comunidade científica.  

A criação da agenda é um processo interativo, que leva em conta informações 

sobre "sementes" de pesquisa e "necessidades" sociais em uma vasta gama de campos, 

junto à ciência e engenheiros trabalhando em laboratório e muitos outros informantes. 

Tem em conta também o levantamento, exercícios Delphi, seminários com especialistas 

e estudos especializados feitos por institutos de pesquisas. Durante o processo, é 

permitido aos informantes fazerem comentários sobre as descobertas preliminares. 

O processo apresentado tem exercido uma importante influência tanto na micro 

como na macroalocação de recursos para a pesquisa. No nível do varejo, encorajou as 

empresas a reexaminar suas prioridades de pesquisa em face de um cenário de avaliação 

bem fundamentada sobre as promessas de pesquisa em várias subáreas de ciência, as 

exigências da economia e as necessidades não econômicas da sociedade. Em um nível 

mais global, permitiu às empresas privadas e às agências públicas repensar, diante dessa 

espécie de cenário, as decisões de grande escala sobre o apoio à pesquisa (STOKES, 

2005). 

Com esta obra, o autor, apesar de centrar todo o seu raciocínio no cenário do 

país mais rico e avançado tecnologicamente, os Estados Unidos da América, consegue 

também abarcar o grande leque de opções, alternativas e formatos que constituem o 

universo da pesquisa científica, não importando se o enfoque é de ciência pura ou 

aplicada, mas levando a discussão para o campo das múltiplas possibilidades que o  

tema evoca.  

 Mitie Brasil, em 2009, fez uma resenha crítica desta obra e refletiu sobre o 

impacto dos paradigmas relacionados à ciência, tecnologia e inovação no Brasil, já que 

a agenda de Bush, ainda hoje, define políticas nacionais de ciência e tecnologia em todo 

o mundo. A dicotomia defendida por ele influenciou as políticas acadêmicas e públicas 

de financiamento. 

 Não resta dúvida de e o desenvolvimento de produtos e serviços para os sistemas 

de saúde, como medicamentos, equipamentos médicos e materiais, desenvolveram-se 
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após a Segunda Guerra Mundial. No Brasil, existe uma forte dependência de tecnologias 

externas.    

  O que difere esse desenvolvimento nos países centrais e periféricos é como as 

políticas públicas, as instituições públicas e privadas, o desenvolvimento econômico e 

social, a autonomia e a interdependência, entre outros, marcam o ritmo desses 

processos.  

 A obra de Stokes ajuda a trazer alguma luz às discussões que, no momento, 

estão presentes na agenda de políticas para pesquisa em saúde pública brasileira, pois  

descreve como as políticas públicas costumeiramente se consolidam, os conflitos que se 

formam no seio do mundo acadêmico e dos setores representativos da sociedade e o 

peso da cultura institucional nas decisões políticas. 

 Para Brasil (2009), a agenda de pesquisa de saúde do Brasil ainda é negligente 

nos aspectos diagnósticos e de tratamento da importância de epidemiologia para a boa 

parte da população brasileira por falta de interesse mercadológico. O autor exemplifica 

a FIOCRUZ como uma das instituições públicas brasileiras que apresentam algum 

resultado tecnológico e inovador, a partir de políticas financeiras setoriais, como a 

obtenção de patentes e a integração de outras instituições para inovação, transferências, 

produção de insumos biológicos e de fármacos. 

 Considerando ciência, tecnologia e inovação como extremamente relevantes 

para a consolidação do SUS como um sistema de saúde público, abrangente e 

resolutivo, conhecer o processo de fundamentação das políticas públicas de incentivo do 

setor é fundamental para que o país comece a se tornar menos periférico e dependente 

dos países centrais, no tocante às inovações em tecnologia para a saúde.  

 O crescimento da produção científica brasileira não acompanha por igual o 

desenvolvimento de inovações tecnológicas. Pois, enquanto o Brasil encontrava-se 

posicionado em 15.º lugar no ranking mundial de publicação científica em 2006, neste 

mesmo ano o país ocupava a 28ª posição no desenvolvimento de inovação tecnológica, 

com 121 patentes. Ou seja, o grande desafio consiste em traduzir o conhecimento 

gerado em inovações que contribuam para melhorar o desempenho do setor produtivo 

nacional. Brasil (2009) destaca que: 

  

algumas iniciativas destinadas a fortalecer a inovação tecnológica e o 

desenvolvimento produtivo dos setores que compõem o Complexo Industrial da 

Saúde, buscando reduzir a dependência tecnológica externa, foram adotadas pelo 

governo brasileiro nos últimos anos, entre as quais cabe destacar: a criação da 

Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (PITCE) e da Política de 
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Desenvolvimento Produtivo (PDP), que considera o Complexo Industrial da Saúde 

como área estratégica de desenvolvimento; a criação da Política Nacional de 

Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde (PNCTIS); a elaboração da Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS); o lançamento do 

Programa Mais Saúde: Direito de Todos 2008- 2011 (PAC Saúde); a publicação da 

Portaria MS no 978, de 16/05/2008, que define a lista de produtos estratégicos, no 

âmbito do Sistema Único de Saúde; e a criação de linhas de financiamento 

(empréstimos e subvenções),em parceria com a Financiadora de Estudos e Projetos 

(FINEP) e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

voltadas para fortalecer os segmentos do Complexo Industrial da Saúde. 

 

 

 A modelagem dos quadrantes ajuda a separar os objetivos das diferentes áreas de 

pesquisa institucional e torna mais clara a categorização entre os vários formatos que a 

pesquisa científica pode assumir, facilitando o direcionamento para as políticas de 

financiamento público. 

 Este referencial teórico ajudará a discutir as questões do estudo de como se 

configuram os projetos de intervenção do Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem; quais os fatores estratégicos para implantação dos projetos de intervenção 

nos serviços de saúde e qual o possível impacto das intervenções propostas por egressos 

do Mestrado Profissional em Enfermagem nos serviços de saúde. 

 Se fosse classificar esta pesquisa em um dos Quadrantes de Pasteur, poderia 

fazê-lo na célula de Pasteur, por estar inserida na busca por compreender e entender 

fatores relacionados à construção e implantação dos projetos de intervenção do 

Mestrado Profissional na área da Enfermagem e o resultado desse estudo gerar 

tecnologia e inovação, tendo em vista que os projetos oriundos do Mestrado 

Profissional devem fazer parte do projeto de tecnologia e inovação.  
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5- METODOLOGIA  

 

5.1 Referencial Teórico Metodológico  

 

 Este estudo foi realizado com base na abordagem metodológica da sociopoética, 

que busca produzir dados coletivamente de forma criativa, que possibilitem outras 

fontes de conhecimento, não somente racionais, mas também emocionais, intuitivas, 

sensíveis e imaginativas.  

 A sociopoética é uma abordagem ou método de pesquisa em ciência do ser 

humano e da sociedade, enfermagem e da educação, com possibilidades de aplicação no 

ensino e na aprendizagem, que compreende o homem como ser político, social e com 

igualdade de direitos e que considera o corpo, a criatividade e a espiritualidade na 

construção do conhecimento para produção e assimilação dos dados (TAVARES et al, 

2018).  

A expressão é oriunda do neologismo que une o latim socius — aquilo que é 

coletivo —, ao grego poiésis, criação. Logo, o termo significa a construção coletiva do 

conhecimento (SANTOS, 2005). 

A sociopoética foi idealizada por Jacques Gauthier, filósofo e educador francês, 

há um pouco mais de 20 anos, a partir de suas vivências compartilhadas no movimento 

de luta dos Kanak, povo indígena da Nova Caledônia, por sua independência contra o 

colonialismo francês e, no Brasil, particularmente na Bahia. O Francês transformou o 

estranhamento causado pelas culturas populares miscigenadas dessas duas regiões do 

mundo em aporte teórico-metodológico (PETIT, 2002). 

Essa abordagem surgiu na encruzilhada de orientações metodológicas e teóricas 

que marcaram a década de 60 e 70 e inspirou pesquisas inovadoras, como: análise 

institucional, pesquisa-ação e pesquisa participante, pedagogia do oprimido, grupos 

operativos, arte-educação, pedagogia simbólica etc (GAUTHIER, 2012). 

 A professora doutora em enfermagem Iracy dos Santos teve contribuição 

fundamental na sua construção, sendo a primeira pessoa a colocar em prática as 

reflexões filosóficas de Jacques Gauthier, que foi seu orientador no doutorado e, juntos, 

buscaram uma nova abordagem de pesquisa que propiciasse sobretudo prazer (PETIT, 

2002).   

 Logo, com a espiritualidade de Kanaks, o contato com as culturas africana e 

indígena na Bahia, suas escolas comunitárias vinculadas à educação popular, as práticas 
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de poesias e de teatro, somados à ciência sensível desenvolvida por enfermeiras como 

Iracy dos Santos, Jacques resolveu interligar com filosofias racionalistas ocidentais, 

gerando a socioiética (PETIT, 2002).  

  Junto com essas vivências, uma de suas principais fontes de inspiração teórica é 

a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire (1987). A partir da filosofia dialógica, foi 

herdado o método do grupo-pesquisador, o qual acredita que os grupos, objetos da 

pesquisa, podem e devem se tornar autores da pesquisa e da sua aprendizagem, 

participando também do processo de criação de conhecimento, tornando-se "co-

pesquisadores ". Trata-se de uma postura de respeito mútuo e de troca entre saberes 

intelectuais e populares (PETIT et al., 2005).  

Dessa forma, na pesquisa socipoética, os pesquisadores oficiais se transformam 

em facilitadores de oficinas e convidam o público-alvo a se tornar co-pesquisadores de 

um tema-gerador, a partir de uma negociação conjunta. Os que aceitam o convite 

passam a investigar com o pesquisador-facilitador e a participar, com poder de decisão 

compartilhado, de todo o processo de pesquisa inclusive da análise e da socialização da 

investigação (PETIT, 2002).  

 Outra inspiração teórica foi a análise institucional, teorizada, entre outros, por 

René Lourau e George Lapassade, a sociopoética toma a idéia de dispositivo, entendido 

como qualquer estrutura que permita tornar visível o que estava escondido na vida 

ordinária, ideia central da própria possibilidade de analisar, criticar e autocriticar 

(PETIT et al, 2005).  

A análise institucional não acredita na neutralidade do pesquisador, assim, 

sugere que ele analise o lugar social de onde fala, ou seja, o modo como suas diferentes 

pertenças sociais interferem na investigação na pesquisa, gerando contradições. Essa 

reflexão é chamada análise das implicações (PETIT, 2002). 

 A sociopoética procura integrar essa perspectiva de análise das implicações, 

propondo ao grupo-pesquisador que expressem seus sentimentos, suas motivações e 

reflexões num diário intinerante, que fica à disposição dos co-pesquisadores durante as 

oficinas e ou mediante a avaliação contínua dos conflitos e das interferências que o 

grupo enfrenta, inclusive o próprio pesquisador oficial (PETIT, 2002). 

 Próxima ao referencial institucionalista está a esquizoanálise, de Gilles Deleuze 

e Félix Guatarri, que é importante para a sociopoética, por conta da crítica radical a toda 

tendência homogeneizadora. Nessa perspectiva, um dos conceitos inspiradores da 

esquizoanálise é a noção de devir.  
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Sua proposta é a inversão da noção redutora de identidade para o conceito de 

devir, que sugere a reflexão sobre a multiplicidade heterogênea das pessoas (SANTOS, 

2005). O devir é entendido como uma linha de fuga, algo que escapa à categorização 

socialmente produzida (PETIT, 2002). 

 A obra do Teatro do Oprimido de Augusto Boal (1999) é outra influência 

marcante na sociopoética, que propõe que os co-pesquisadores encenem eles mesmos 

como espect-atores as situações vinculadas ao tema gerador, com objetivo de realizar 

análise coletiva (PETIT, 2002). Para Boal (1996, p.22): ―[...] quando é o próprio 

espectador que entra em cena e realiza a ação que imagina, ele fará de uma maneira 

pessoal, única e intransferível, como só ele poderá fazê-lo e nenhum artista em seu 

lugar‖. Sendo assim, na sociopoética, não são apenas os especialistas (neste caso os 

autores profissionais) os autorizados a produzirem conhecimento sobre o povo, o 

pesquisador ―[...] é apenas uma voz na fuga do conceito‖ (GAUTHIER, 1998, p. 123). 

 A escuta mitopoética, proposta por René Barbier, acredita que as ciências 

humanas não podem prescindir da escuta sensível.  A escuta sensível apoia-se na 

empatia.  Sem abafar os conflitos, a sociopoética se preocupa em gerar clima de 

confiança entre os membros a fim de facilitar essa escuta sensível (PETIT, 2002).  

Esse conceito, para a sociopoética, traduz-se na capacidade de o pesquisador 

―sentir o universo afetivo, imaginário e cognitivo do outro para ‗compreender do 

interior‘ as atitudes e os comportamentos, os sistemas de ideias, de valores, de símbolos 

e de mitos‖ (BARBIER, 2007, p. 59). Esse aspecto é de grande valia para a 

sociopoética, pois a pesquisa vai além do elemento racional, quando se entende que o 

corpo pensa. Logo não se admite separar a razão e os outros modos de pensar,  intuição, 

emoção e sensação.  

René Barbier lembra que só se é pessoa ―[...] pela existência de um corpo, de 

uma imaginação, de uma razão, de uma afetividade em permanente interação‖ por esta 

razão ―a audição, o tato, o gosto, a visão, o paladar são desenvolvidos na escuta 

sensível‖ (BARBIER, 2007, p. 61).  

A sociopoética operacionaliza esse pensar, utilizando técnicas artísticas como o 

teatro, artes plásticas e exercícios, aguçando os cinco sentidos. O pesquisar com o corpo 

todo significa ainda desencadear as potências criadoras das pessoas e descobrir o 

imaginário muitas vezes esterilizado pela rotina massacrante do cotidiano (PETIT, 

2002).  
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A libertação das capacidades artísticas adormecidas é geralmente vivida pelo 

grupo-pesquisador como um fluxo de autolibertação muito importante, ao descobrir ou 

reativar suas potencialidades afastadas no dia a dia. Assim, a sociopoética contribui para 

a transformação poética das pessoas — inclusive dos pesquisadores oficiais —, gerando 

um conceito de cientificidade mais humana. Chama-se confetos (conceito + afeto) os 

conceitos produzidos mediante os dispositivos sociopoéticos, por estarem perpassados 

por razão, intuição, emoção e sensação (PETIT, 2002). 

 Utilizando como base os conceitos supracitados, a presente pesquisa seguiu 

cinco orientações básicas do método, definidas por Gauthier (2009 e 2012): (1) 

constituição do grupo-pesquisador; (2) valorização das culturas dominantes e de 

resistência na construção do conhecimento; (3) consideração do pensar, conhecer, 

pesquisar com o corpo inteiro, equilibrando a razão e a emoção; (4) privilégio das 

formas artísticas da produção de dados; (5) afirmação da responsabilidade ética, 

política, poética e espiritual em todo o processo da pesquisa.  
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5.2 Análise das Implicações  

  

É chato chegar a um objetivo num instante 

 Eu quero viver nessa metamorfose ambulante  

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo  

Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo  

Raul Seixas 

 

Na sociopoética, é conveniente integrar a perspectiva da análise das implicações 

à pesquisa, por entender-se que não existe neutralidade do pesquisador na construção do 

conhecimento. 

A análise das implicações é o cerne do trabalho socioanalítico e não consiste 

somente em analisar os outros, mas em analisar a si mesmo a todo momento 

(LOURAU, 1993).  

Sendo assim, para fazer o relato das minhas implicações, tomei como referência 

a conceituação feita por René Barbier, que estabelece três dimensões de abordagem do 

conceito de implicação: o nível psicoafetivo, o histórico-existencial e o estrutural-

profissional. Para esse autor, implicação se define como 

 

o engajamento pessoal e coletivo do pesquisador em e por sua práxis 

científica, em função de sua história familiar e libidinal, de suas posições 

passadas e atuais nas relações de produção e de classe, e de seu projeto 

sócio-político em ato, de tal modo que o investimento que resulte 

inevitavelmente de tudo isso seja parte integrante e dinâmica de toda 

atividade de conhecimento. (BARBIER, 1985, p. 108). 

 

A implicação psicoafetiva ocorre na dimensão individual, ao fazermos a escolha 

do objeto de investigação. Esse é um momento quando refletimos sobre os fundamentos 

da personalidade profunda. Neste caso, o componente psicoafetivo da autoridade 

científica institucional emerge em problemáticas psíquicas que não devem paralisar a 

pesquisa, mas sim utilizá-la para ir além na produção do conhecimento.  

A implicação histórico-existencial refere-se ao pesquisador enquanto sujeito 

social, dependente de constelações de hábito adquiridos, de esquemas de pensamentos e 

de percepção sistemática modeladora de uma prática científica ligada à socialização na 

classe social de origem. As dimensões de implicação psicoafetiva e histórico-existencial 

estão articuladas, pois o pesquisador engaja-se no contexto de sua pesquisa e no projeto 

dos grupos aos quais pertence.   

Nessa dimensão, a implicação considera o ―ethos‖ e o ―habitus‖ da classe social 

de origem do pesquisador, explicando ser pouco provável aos cientistas de classes 
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sociais diferentes verem um mesmo problema sob perspectivas iguais. Assim, pode-se 

encontrar nesta implicação a noção de práxis e de projeto.  

 

O homem é um ser ativo que, por isso, se engaja num processo de 

transformação do mundo do qual é um dos elementos. O exercício dessa 

atividade prática dá uma experiência que lhe abre as portas do 

conhecimento empírico e, em seguida, do conhecimento abstrato que, por 

sua vez, guiará a sua atividade futura. (BARBIER, 1985, p. 110).  

 

 

O autor determina a implicação estrutural-profissional como a procura dos 

elementos que têm sentido como referência no trabalho social do pesquisador e ao seu 

enraizamento socioeconômico na sociedade contemporânea. Diante dessa compreensão, 

analiso minhas implicações. 

Sou mulher, negra, de classe média baixa, nascida e criada no subúrbio do Rio 

de Janeiro, filha caçula de mãe semianalfabeta e do lar e de pai arquivista da 

aeronáutica. Tive um desenvolvimento infantil e juvenil sem privilégios, porém com 

acesso ao essencial para sobrevivência. Graças a Deus, nunca passei por necessidades. 

Meus pais sempre foram exemplos de honestidade, dedicação e força de vontade. O 

maior ensinamento que meu pai me deu foi ―estude, nunca deixe de estudar, através do 

estudo você pode ir longe‖. 

Cursei o ensino fundamental e o médio em colégio público da aeronáutica e 

realizei a graduação em universidade privada, um caminho comum da classe média 

baixa no Brasil. 

Escolhi a Enfermagem como profissão por influência familiar, já que minha avó 

paterna, irmã e todas as primas fizeram curso técnico em enfermagem, assim como eu, 

que o fiz no colégio da aeronáutica. Atuo nessa área, pois amo a ciência do cuidado 

específico de enfermagem. 

Papai só poderia pagar a faculdade para um dos três filhos e, por um consenso, 

fui privilegiada a dedicar-me exclusivamente ao estudo, por ser, dentre os três, a mais 

esforçada e dedicada. Agarrei a oportunidade, buscando ser uma das melhores alunas da 

turma, mas sentia falta de oportunidades de monitoria, de participar de atividades de 

extensão e pesquisa e outras atuações que potencializassem ainda mais o aluno.  

Durante o ensino médio e a graduação, sempre gostei de reunir-me com os 

colegas para ensinar-lhes a matéria a ser estudada e, com isso, surgiu o interesse pela 

docência, cujo nome não conhecia na época. 
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Ao me formar enfermeira, tive a ilusão de que ótimas oportunidades de emprego 

surgiriam e eu poderia ajudar minha família, que apostou em minha competência e 

carreira profissional. A realidade, porém, mostrou ser difícil a inserção no mercado de 

trabalho, com remuneração muito aquém para uma profissão tão nobre.  Desse modo, 

levei nove meses para ingressar em meu primeiro emprego, através de uma indicação. 

Era muito ruim ver as amigas que se dedicaram à graduação e sonharam junto comigo 

fora do mercado de trabalho, mesmo tendo mais de dois anos de formação.  

Diante dessa realidade, pretendi ir o mais longe possível e realizar o desejo de 

ser docente, embora não fizesse ideia de como e nem por onde começar. Minha primeira 

estratégia foi procurar os professores da faculdade onde me formei para descobrir o que  

precisaria fazer para ser professora universitária. Alguns me responderam que deveria 

cursar a licenciatura, uma vez que cursei o bacharelado; outros afirmaram que uma pós-

graduação lato sensu seria o suficiente, mas que o curso de mestrado seria o ideal. 

Então, busquei percorrer os caminhos de duas especializações para tentar descobrir 

como ingressar no mestrado. A sensação que eu tinha era de que os professores não 

tinham boa vontade e havia algum receio de possível concorrente, pois ninguém sabia 

explicar quais os caminhos para ingressar no mestrado.  

Em 2010, meu pai desencarnou e eu passei a ajudar minha família, posto que 

havia investido recursos e esperança em minha formação acadêmica, tendo me 

possibilitado ser a primeira e única pessoa do núcleo familiar com formação em nível 

superior. Portanto, precisava urgentemente conseguir um emprego que me remunerasse 

o suficiente para arcar com as despesas de casa. Foi então que eu fiz um concurso para 

oficial temporária da Marinha. Como era um trabalho temporário, eu precisaria 

aproveitar a oportunidade para me aprimorar profissionalmente, para sair de lá e ter 

boas oportunidades de emprego e acreditava que o mestrado era essencial para minha 

carreira, já que queria muito ser docente. 

Minha estratégia seguinte foi buscar as universidades que ofereciam mestrado na 

área da enfermagem e entender o que eu precisaria ter para cursá-lo. Logo, fiz disciplina 

como ―aluna especial‖ em todas as universidades públicas do Rio de Janeiro e, nesse 

período de tempo, constatei que os professores os quais eu havia procurado não agiram 

com má vontade e/ou medo. Na verdade, eles também não tinham formação em 

mestrado e eram, igualmente, alunos ouvintes como eu. Percebi também que o público 

alvo do mestrado acadêmico era de egressos de universidades públicas.  
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Meu histórico formativo não era muito favorável, pois apresentava poucas 

competências para desenvolver pesquisa, mas me desafiei a vencer todas as barreiras e 

me tornar mestre.  

Em 2013, ingressei no mestrado acadêmico com minha história existencial e 

formativa muito inquietante. Quis, então, desenvolver um estudo para anunciar a 

diferença de formação e de trajetória profissional entre os alunos de universidade 

pública e privada. Percebi, ao longo das reuniões no núcleo de pesquisa, que essa 

diferença não é segredo para ninguém. 

Iniciei, a partir dessa premissa, a busca por compreender o que motiva o 

enfermeiro a cursar o mestrado acadêmico ou profissional. Nesse estudo, constatei que 

os alunos da primeira modalidade recebem incentivos dos docentes e da universidade 

para ingresso, sendo um percurso natural da vida acadêmica. Já os alunos do Mestrado 

Profissional não recebem nenhum incentivo prévio de professores, nem das instituições 

de ensino onde se formaram, tampouco das instituições nas quais trabalham. 

O mestrado profissional tem motivado enfermeiros voltados, há mais de uma 

década, exclusivamente para a prática assistencial, a retornar à vida acadêmica para 

cursar a pós-graduação stricto sensu. Considere-se, igualmente, que é o curso que mais 

acolhe enfermeiros egressos de universidades privadas.  

Apesar de não ter feito o mestrado acadêmico, identifiquei-me muito com a 

proposta do curso e com os alunos. Então quis saber como a produção de tecnologia e 

todas as competências dos alunos estão sendo utilizadas na prática, já que acredito ser o 

mestrado profissional o curso que mais proporciona essa translação do conhecimento e 

também desejo de acesso à pós-graduação stricto-sensu.  

Posso afirmar que enfrentei muitas dificuldades, mas cursar o mestrado e, agora 

o doutorado, criou oportunidades de experiências positivas, ampliando muito minha 

visão de mundo, refletindo na minha prática profissional e na vida pessoal, através das 

leituras, da convivência com colegas de outras áreas, uma vez que o curso é 

multiprofissional, da participação em eventos científicos, da possibilidade de viagens, 

atividades culturais e artísticas incentivadas pela orientadora.   

 Todas as dificuldades enfrentadas me tornaram uma mulher cada vez mais forte, 

responsável, ambiciosa, dedicada. Ingenuamente, entretanto, sempre acreditei que a 

força era potencializada pelo campo da razão e, para eu conseguir realizar sonhos tão 

difíceis, teria que ser muito racional, tendo muito foco e pensando nas melhores 
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estratégias para conseguir chegar aonde eu queria. Ou seja, eu não poderia dar muito 

espaço para a sensibilidade e emoções para não adiar meus objetivos.    

Eu via a arte apenas como uma distração, muitas vezes sem sentido algum, e não 

percebia a importância e a potência dela na vida das pessoas. A participação no Núcleo 

de Estudos Imaginários — criatividade e cuidado em saúde — e no Núcleo de Pesquisa 

Sociopoética, permitiu-me perceber que ―para além de um corpo físico, existe um corpo 

espiritual, emoções, intuição e sensibilidade‖, fator de aprimoramento do ser humano. 

Essa premissa constituiu-se minha implicação com o método. A sociopoética me 

possibilitou viver como facilitadora e co-pesquisadaora de como o corpo fala além da 

boca e como dispositivos mais sensíveis podem produzir resultados jamais alcançados 

por instrumentos clássicos e mais endurecidos. Tive esta comprovação durante o 

mestrado, onde fiz uma pesquisa inspirada na sociopoética. No entanto, comprometi-me 

no Doutorado a utilizar a sociopoética para além da pesquisa, mas como um dispositivo 

de autoconhecimento, de experimentações, permitindo dar mais espaço para as minhas 

emoções, sensações, intuições, instintos, buscando equilibrar a razão e emoção.  

Hoje, posso dizer que a imersão na sociopoética me deixou ainda mais feliz e 

conectada com minha própria natureza e raízes. Uma experiência marcante que tive 

durante o Doutorado foi a participação em um curso de mandalas terapêuticas que tinha 

como objetivo sensibilizar e viabilizar os processos de conscientização, expressão e 

criatividade das pessoas, com a tentativa de recuperar o equilíbrio por meio de uma 

comunicação mais fácil consigo e com a realidade externa.  

Essa atividade foi incentivada pela orientadora do estudo, que também 

participou do curso junto com outros orientandos. Foram 12 incríveis encontros 

semanais com atividades corporais com dança, música, meditação, exercício físico, 

oficina criativa de mandala e partilha em grupo. Durante o processo, aprendi uma nova 

forma de me expressar, trabalhei minha concentração, expandi meu conhecimento e 

imaginação, pude autoconhecer-me e aumentar minha autoestima. Esse curso me fez 

querer realizar um sonho antigo de trabalhar com promoção a saúde mental junto à 

docência.  
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5.3 Campo de pesquisa  

 

Esta pesquisa foi desenvolvida nas cidades do Rio de Janeiro e em Niterói, no 

Estado do Rio de Janeiro, localizado na Região Sudeste do Brasil. O Estado do Rio de 

Janeiro possui 43.781,588 Km, 92 municípios e uma população estimada de 16.718.956 

habitantes.  O município do Rio de Janeiro é sua capital e é a segunda maior metrópole 

do Brasil, com um território de 1.200,177 Km e população estimada em 6.320.446 

milhões de habitantes; o município de Niterói tem um território de 133,916 Km e 

população estimada em 4.875.632 habitantes (IBGE, 2010a, 2017).  

O município do Rio de Janeiro tem 32 serviços de saúde pública federal, 43 

estaduais, 114 municipais e 1898 privados. O município de Niterói, 4 serviços de saúde 

publica federais, 5 estaduais, 61 municipais e 280 privados (IBGE 2009a, 2017).  

Para atender à necessidade da pesquisa, foram utilizados como cenários de 

estudo programas de Mestrado Profissional das universidades públicas, quais sejam: 

Universidade Federal Fluminense (UFF), situada no município de Niterói e 

Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), situada no município do 

Rio de Janeiro. 

A Escola de Enfermagem da Universidade Federal Fluminense, 

denominada Aurora de Afonso Costa (EEAAC/UFF) abarca três programas de pós-

graduação stricto sensu, um programa de mestrado e doutorado acadêmico e dois 

programas de mestrado profissional: Mestrado Profissional em Enfermagem 

Assistencial (MPEA) e Mestrado Profissional do Ensino a Saúde (MPES) (UFF, 2014). 

 Criado em 2003, o MPEA foi o primeiro programa de pós-graduação 

profissionalizante em enfermagem criado no Brasil. O programa oferece ensino 

orientado para a formação e o aprimoramento em alto nível de pessoal qualificado, 

comprometido com o avanço do conhecimento, visando ao exercício de atividades 

técnicas, docentes e de pesquisa para fundamentação de uma prática profissional de 

enfermagem baseada em evidências científicas, conduzindo à obtenção do título 

acadêmico de mestre em enfermagem assistencial. Atualmente, tem nota quatro, na 

avaliação quadrienal (2013-2016) da CAPES, um ponto a mais comparada a avaliação 

anterior. (UFF/MPEA, 2014).  

 O MPES é o programa mais recente, aberto em 2011. Trata-se de um curso 

multiprofissional, com nota três nas duas últimas avaliações da CAPES e tem como 

objetivo formar profissionais capazes de produzir resultados relacionados às diferentes 
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áreas de atuação em saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde 

(SUS), mediante o aprofundamento das bases teórico-metodológicas das ciências 

humanas, sociais e biológicas que fundamentam o campo multidisciplinar, estando esta 

formação orientada para o campo de atuação profissional (UFF/MPES, 2014). Em 2019, 

esse curso deixou de ser da área da Enfermagem e agora pertence à de ensino da 

CAPES (BRASIL, 2019). 

 O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf), da Universidade 

Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO), criado em 1982, abrange o programa de 

mestrado e doutorado acadêmico e o programa de mestrado profissional 

(UNIRIO/PPGENF, 2013). 

 Criado pelo processo nº 23102002396/2012, o Programa de Pós-Graduação em 

Saúde e Tecnologia no Espaço Hospitalar (PPGSTEH), com nota três em sua primeira  

avaliação da CAPES (2017), oferece curso de Mestrado Profissional em Saúde e 

Tecnologia no Espaço Hospitalar, que tem como proposta articular profissionais de 

diferentes áreas da saúde e construir um modelo de pensar e fazer fundamentado nos 

princípios da interdisciplinaridade. Seu objetivo principal é qualificar profissionais que 

trabalham no espaço hospitalar para a aquisição de um alto nível de competência no 

desenvolvimento de suas habilidades práticas na área da saúde, desenvolvendo estudos 

interventivos a partir de evidências identificadas na prática que resultem em benefícios 

não só para área de conhecimento de cada um, mas para os clientes que serão atendidos 

por eles (UNIRIO/PPGSTEH, 2011).  

 

 

5.4 Participantes do Estudo 

 

Enfermeiros egressos dos Programas de Mestrado Profissional do Estado do Rio 

de Janeiro foram os participantes deste estudo.  

 Como critério de inclusão, estabeleceu-se: alunos egressos do Mestrado 

Profissional, que sejam enfermeiros, tendo obtido o título de mestre no período de 2013 

a 2016 e como critério de exclusão: egressos com a produção tecnológica sob sigilo 

e/ou em processo de patente, alunos que não concluíram o curso e os demais 

profissionais egressos não enfermeiros. 

 A pesquisa necessitou de vários momentos diferentes para a produção dos dados 

em conformidade com o método sociopoético, nos quais foram utilizadas técnicas de 
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produção de dados distintas. Em momentos da pesquisa foram adotados critérios de 

inclusão e exclusão que atenderam a necessidade referente ao período do estudo, 

usando, para isso, os critérios principais aqui pré-estabelecidos como parâmetro.  

 

5.5 Técnicas de produção de dados 

 

É importante esclarecer a utilização do termo produção de dados ao invés de 

coleta de dados, como usa a maioria dos estudos qualitativos. Tal termo é comumente 

utilizado nos estudos sociopoéticos nos quais se afirma que ―em nenhuma pesquisa 

acontece coleta de dados‖. Segundo Gauthier (2012), quem trabalha com entrevistas 

sabe que há uma considerável variação nas falas produzidas em encontros individuais 

dos coletivos. Uma entrevista realizada no início do processo de pesquisa e outra 

embasada nas mesmas perguntas apresentam resultado variável ao final do processo. 

Ainda nesse contexto, igualmente, não se consegue determinar a diferença entre os 

dados produzidos através de técnicas de inspiração artística. Logo, este estudo, por ser 

amparado pelo referencial teórico metodológico sociopoético, apropria-se desse termo, 

já que os dados não estavam prontos e preparados para serem coletados, mas foram 

produzidos ao longo da pesquisa com a participação ativa dos co-pesquisadores.  

Vale elucidar que, apesar do grupo-pesquisador ser o principal dispositivo de 

produção de dados em um estudo sociopoético, esta tese utilizou outras técnicas de 

produção de dados prévias ao grupo-pesquisador, com o objetivo assegurar uma 

compreensão em profundidade do fenômeno em questão. 

A combinação de técnicas de produção de dados é denominada triangulação, 

entendida por Figáro (2014) como um meio de buscar confirmações e uma forma segura 

de validar pesquisas, o que garante rigor, riqueza, consistência e complexidade ao 

trabalho. Existem quatro tipos de triangulação: de dados, do investigador, teórica e  

metodológica. Aqui, utilizamos a triangulação dos dados, que implica em coletar dados 

em períodos, espaços e de fontes distintas para o alcance de uma descrição mais 

completa e detalhada dos fenômenos produzidos. Levando em consideração essa ótica, a 

produção de dados ocorreu na seguinte sequência: pesquisa documental, questionário 

com perguntas abertas e fechadas e grupo-pesquisador. 
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5.5.1 Pesquisa Documental 

 

A pesquisa documental tem o documento como objeto de investigação e este, 

pode ser considerado como qualquer material escrito que sirva de fonte de informação 

sobre o comportamento humano, valendo ressaltar que não apenas esse tipo de pesquisa 

utiliza o documento como fonte de investigação, a pesquisa bibliográfica também faz 

uso dessas fontes. O que diferencia uma da outra é a natureza da fonte (SÁ-SILVA, 

ALMEIDA, GUINDANE; 2009). 

As pesquisas documentais buscam informações em documentos que não 

receberam nenhum tratamento científico, ou seja, fontes primárias, que podem ser 

relatórios, reportagens de jornais, cartas, filmes, fotografias, entre outras matérias de 

divulgação. As bibliográficas, por sua vez, remetem a contribuições de diferentes 

autores sobre o tema, o chamado estado da arte do conhecimento, utilizando 

informações que foram trabalhadas por outros estudiosos, analisam documentos de 

fontes secundárias, melhor dizendo, documentos de domínio científico, tais como livros, 

periódicos, enciclopédias, ensaios críticos, dicionários e artigos científicos (SÁ-SILVA, 

ALMEIDA, GUINDANE; 2009). 

 Diante desta compreensão, este estudo faz uma pesquisa documental baseada em 

fontes primárias, realizada de novembro de 2017 a janeiro de 2018, norteada pelas 

seguintes questões: como se classificam os produtos do Mestrado Profissional na área 

da Enfermagem, seguindo alguns parâmetros de avaliação da CAPES? Como se 

relacionam com as necessidades de saúde segundo a taxonomia das necessidades de 

saúde de Matsumoto e Cecílio (2006)? 

Para preparar o documento a ser analisado foi fundamental ter cautela e avaliá-lo 

adequadamente, com um olhar crítico. Logo, algumas orientações foram seguidas. A 

avaliação preliminar dos documentos foi a primeira etapa de toda a análise documental, 

que se aplica em cinco dimensões (SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANE; 2009):  

 Contexto: o contexto histórico no qual foi produzido o documento, o universo 

sócio-político do autor e daqueles a quem foi destinado, seja qual tenha sido a 

época em que o texto foi escrito, devem ser avaliados em todas as etapas de uma 

análise documental. 
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 Autor (ou autores): é necessário conhecer a identidade da pessoa que se 

expressa, seus interesses e os motivos que a levaram a escrever, antes de pensar 

em interpretar um texto. 

 Autenticidade e confiabilidade do texto: é importante estar atento à relação 

existente entre o autor e o que ele escreve, buscando assegurar qualidade da 

informação transmitida.   

 Natureza do texto: deve-se levar em consideração a natureza do texto, ou seu 

suporte, antes de ter conclusões, pois o contexto no qual ele é redigido pode 

variar conforme a abertura do autor e a estrutura do texto.    

 Conceitos-chave e lógica interna do texto: delimitar adequadamente o sentido 

das palavras e dos conceitos é de grande importância. Deve-se prestar atenção 

aos conceitos-chave presentes em um texto e avaliar sua importância e seu 

sentido, segundo o contexto preciso em que eles são empregados.  

 

 Sendo assim, os documentos analisados foram dissertações, na íntegra, de 

enfermeiros egressos dos três programas de Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem, de duas universidades públicas no Estado do Rio de Janeiro. Para melhor 

compreensão dos dados, intitulamos como programas A, B e C.  

 Como critério de inclusão: dissertações de enfermeiro egresso do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem que tenham obtido o título no período de avaliação 

do último quadriênio da CAPES (2013 a 2016). Os critérios de exclusão estabelecidos 

foram: dissertações sob sigilo e/ou em processo de patente e demais profissionais 

egressos não enfermeiros, uma vez que dois cursos são multiprofissionais. 

A pesquisa iniciou-se com um levantamento junto à secretária dos programas de 

Mestrado Profissional na área da Enfermagem, onde foram disponibilizadas pelos 

secretários as seguintes informações: nome completo de todos os alunos egressos, data 

do início do curso, data da defesa final, título da dissertação e forma de acesso às 

dissertações. Essas informações foram organizadas em uma planilha no Excel devolvida 

aos secretários envolvidos, como um produto da presente pesquisa. 

 As dissertações foram avaliadas na íntegra, porém o acesso variou em cada 

instituição. Nos cursos de mestrado profissional da UFF, as dissertações foram 

acessadas online, através de um site da Superintendência de documentação - Repositório 
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Institucional da UFF, enquanto as da UNIRIO foram acessadas na forma impressa nos 

arquivos de dissertações disponíveis na secretária do curso.   

 Das dissertações referentes ao produto utilizadas, foram destacadas as seguintes 

informações: título, objeto, problema de pesquisa, objetivos, tipologia, cenário e sujeitos 

a quem se destina o produto. Esses conteúdos foram organizados em planilha Excel.   

 A análise dos dados se deu a partir da construção de um quadro (Apêndice D) 

que categorizou os produtos de acordo com a tipologia, o contexto do seu 

desenvolvimento, as tecnologias a partir da relação do sujeito/objeto com o campo/área 

de conhecimento e a relação do produto com as necessidades de saúde.  

 Vale ressaltar que a pesquisa documental partiu de informações de domínio 

público e, por não envolver seres humanos diretamente, não houve exigência de 

aprovação por parte de Comitê de Ética em Pesquisa, conforme indicação do Conselho 

Nacional de Saúde, segundo a Resolução nº 510, de 7 de janeiro de 2016. Ainda assim, 

a avaliação das dissertações dos egressos, bem como a caracterização dos produtos, foi 

feita de modo que o nome dos enfermeiros (as) e as instituições se mantivessem em 

sigilo.  

Realizadas a seleção e a análise preliminar dos documentos, é preciso proceder à 

análise dos dados. A etapa de análise dos documentos propõe-se a produzir ou 

reelaborar conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos. O 

investigador deve interpretá-los, sintetizar as informações, determinar tendências, tendo 

em conta a temática ou o questionamento inicial e, na medida do possível, fazer a 

inferência (SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANE; 2009). 

 A análise é desenvolvida através da discussão que os temas e os dados 

suscitam e inclui geralmente o corpus da pesquisa, as referências bibliográficas e o 

modelo teórico. No caso da análise de documentos recorre-se geralmente para a 

metodologia da análise do conteúdo (SÁ-SILVA, ALMEIDA, GUINDANE; 2009). 

Seguindo as instruções do método, os resultados foram discutidos à luz da legislação da 

CAPES relativa aos mestrados profissionais e de literatura científica nacional correlata e 

da perspectiva de Stokes (Quadrante de Pasteur).  
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5.5.2 Questionário 

  

O questionário é um instrumento estruturado, no qual o participante completa o 

documento por conta própria. Ele permite que todos os participantes tenham acesso às 

mesmas questões e na mesma ordem. O conteúdo do questionário foi organizado com 

perguntas abertas e fechadas. As primeiras permitem aos participantes responder em 

suas próprias palavras, possibilitando maior riqueza de informações, enquanto as 

perguntas fechadas oferecem alternativas de respostas, devendo os sujeitos escolher 

uma ou mais de uma, dependendo da questão. Esse instrumento propicia comparação 

das respostas e facilita a análise (POLIT e BECK 2011). 

O questionário desta pesquisa foi elaborado a partir de um formulário, 

disponível no Google Docs que é um pacote de aplicativos do Google, que permite a 

criação, edição e envio de documentos online.  

O formulário foi organizado em 3 tópicos/temas centrais: identificação do 

participante, descrição das produções tecnológicas desenvolvidas no mestrado 

profissional, identificação dos fatores que influenciaram a implantação e não 

implantação das produções tecnológicas nos serviços de saúde.  

Antes de enviar o questionário para os participantes do estudo, foi realizado um 

pré-teste, que nada mais é que um ensaio destinado a determinar se o instrumento é útil 

e capaz de gerar as informações desejadas (POLIT e BECK 2011). 

O pré-teste iniciou com a contribuição de quatro doutorandas integrantes do 

Núcleo de Estudos Imaginário, Criatividade e Cuidado em Saúde. Elas contribuíram 

com a revisão e testagem do instrumento e avaliação do quanto o instrumento gera 

informações desejáveis para atender ao objetivo da pesquisa.  

Em seguida, o formulário foi encaminhado por e-mail para os interlocutores-

chave, alunos egressos, não enfermeiros, do mestrado profissional da UFF. O 

formulário continha questões relacionadas à temática central da pesquisa, organizadas 

em 14 sessões, sendo a última destinada à avaliação do instrumento. O pré-teste ocorreu 

no período de 14 a 21 de maio de 2018. 

Foram respeitados os princípios éticos da pesquisa, garantindo aos participantes 

do estudo o respeito à sua individualidade e privacidade, o sigilo de suas respostas e o 

seu anonimato.  
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Foram respondidos todos os formulários enviados para seis voluntários, cujo 

perfil é desta forma apresentado: quatro declararam-se do sexo feminino e dois do sexo 

masculino; encontram-se na faixa etária de 40 a 63 anos, todos são egresso do MPES, 

66% defenderam sua dissertação em 2016, 17% em 2013 e 17% em 2015. Quanto à 

profissão: dois são médicos, um é educador físico, um psicólogo, um odontólogo e um 

teólogo. Apenas dois estão cursando o doutorado.  

Quanto ao produto desenvolvido no mestrado profissional, cinco declaram ter 

desenvolvido apenas um produto, entre eles projeto de sensibilização educacional, 

Mentoring, Guia prático, Banner e Aula passeio, apenas um declarou ter desenvolvido 

pelo menos quatro produtos, entre eles, documentário, cartilha, construção de colegiado 

e construção dos casos de aprendizagem. Todos foram desenvolvidos com finalidades 

educativas. Apenas um egresso conseguiu implantar o seu produto através de colegiados 

com gestores e oficinas de educação permanente e os demais não iniciaram o processo 

de implantação, segundo declararam. 

A partir da resposta dos interlocutores-chave, percebeu-se que o instrumento é 

capaz de gerar informações desejadas e que a forma como as respostas se apresentam no 

programa permite comparações de fácil análise. Os participantes afirmaram que as 

perguntas estão claras e o formulário não está grande.  Uma participante sugeriu que 

acrescentasse à pergunta se o projeto foi implantado em outro cenário e perguntas para 

justificar outras perguntas, como por exemplo, por que o produto parou de ser utilizado 

no cenário. 

Com todas as contribuições, o formulário final ficou organizado em 18 sessões 

alternadas com base na resposta, ou seja, o participante não responde às 18 sessões, eles 

respondem apenas aquelas específicas com base na resposta dada.  A primeira sessão 

contém o termo de consentimento livre e esclarecido, onde o participante responde se 

leu o termo e concorda em participar da pesquisa. Caso concorde, as demais sessões se 

abrem, no contrário, o formulário se fecha e é envido para a pesquisadora a sinalização 

de que um participante (não identificado) não desejou responder o formulário. A última 

sessão faz um agradecimento aos participantes por terem respondido ao questionário e 

uma pesquisa para saber o interesse e a disponibilidade de participarem do grupo-

pesquisador sociopoético.  

O formulário foi enviado para todos os enfermeiros egressos do mestrado 

profissional através do e-mail pessoal disponibilizado pela secretária de cada curso. As 

respostas foram apresentadas individualmente e/ou resumo de todas, apresentadas em 
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planilhas pelo próprio programa Google Docs. O formulário ficou disponibilizado de  

28 de maio de 2018 até o dia 12 de dezembro de 2018, quando a banca de qualificação 

concordou com a suficiência dos resultados. 

É importante esclarecer que, como esta pesquisa é de abordagem qualitativa e 

sociopoética, não tem objetivo de utilizar instrumentos para quantificar os resultados do 

questionário. Os resultados foram descritos e os gráficos elaborados pelo Google Docs 

foram utilizados para ilustração. 

  No entanto, com intuito apenas de apresentar o tamanho amostral da pesquisa 

foi utilizado um cálculo quantitativo. O (n) da população em estudo é 127, considerando 

que a população são todos os enfermeiros egressos do curso de Mestrado Profissional na 

área da Enfermagem, que defenderam sua dissertação no período de 2013 a 2016. Sendo 

assim, o tamanho da amostra (n), ou seja, número de alunos respondentes para essa 

pesquisa foi de 56, com erro amostral de 9%, e nível de confiança de 90% baseando-se 

no cálculo de tamanho de amostra simples, onde a proporção utilizada foi equivalente 

ao valor que fornece a variância máxima, ou seja, p=0,5. Cabe ressaltar que o tamanho 

de amostra aumenta inversamente proporcional ao erro amostral, ou seja, quanto menor 

o erro maior o tamanho de amostra, conforme a fórmula abaixo (BOLFARINE, 

BUSSAB; 2005): 
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5.5.3 Grupo-pesquisador sociopoético 

 

O grupo-pesquisador, segundo Gauthier (2012, p. 78) ―[...] não se trata de um 

grupo que pesquisa, mas de um ser coletivo, que se institui no início da pesquisa como 

grupo-sujeito do seu devir. [...] ele age na pesquisa como se fosse um único 

pesquisador‖. Nesse sentido, foi necessária a organização prévia para a instituição do 

grupo-pesquisador. 

 

 

Escolhas das técnicas de experimentação estética: 

 

O grupo-pesquisador não é uma técnica de pesquisa, mas um quadro no qual 

diversas técnicas podem ser desenvolvidas, em que o pesquisador usa um ―tema 

orientador‖ como ponto de partida para chegar ao que  quer (GAUTHIER, 2012). 

Na sociopoética, é recomendando o uso de técnicas artísticas que mobilizem o 

corpo inteiro e que revelem fontes não conscientes do conhecimento na construção dos 

dados, objetivando-se não apenas a demanda do mundo acadêmico, mas também os 

desejos do grupo, assim como a emergência de desejos e devires imprevisíveis 

(GAUTHIER, 2012). 

 Gauthier (2012) acredita que quatro sessões de duas horas, utilizando duas 

técnicas de produção de dados e prevendo momentos para realizar algumas entrevistas, 

podem gerar dados suficientes para a escrita de uma tese de doutorado. 

            Considerando o perfil dos participantes do estudo, estimaram-se três encontros 

com duração de duas horas: dois para produção de dados, com a utilização de duas 

técnicas de experimentação diferentes, e um encontro para a contra-análise. 

 Para escolher as técnicas a serem utilizadas para experimentação, foi realizada 

leitura de distintas pesquisas baseadas na sociopoética e levantando-se possíveis 

técnicas para discussão no núcleo de pesquisa. A primeira técnica criada foi um ―varal 

poético‖ inspirado em plantas diversas, objetivando a discussão dos co-pesquisadores 

sobre o tema gerador, fazendo analogia às plantas e a diversos elementos correlatos às 

mesmas.   

 A organização dos encontros do grupo-pesquisador foi feita a partir da 

construção de um roteiro que seguiu as seguintes fases para a produção de dados: 
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planejamento, articulação do grupo-pesquisador, preparo do ambiente, instalação do 

grupo-pesquisador e desenvolvimento da pesquisa (TAVARES, 2016). 

 

 

Treinamento dos facilitadores   

 

 Segundo a abordagem sociopoética, o pesquisador torna-se uma figura discreta, 

sem interferência no pensamento dos co-pesquisadores. Logo, ele se apresenta para o 

grupo-pesquisador como um facilitador.  

Para Gauthier (2012), cuidar do bom desenvolvimento da pesquisa e observar o 

que acontece no grupo não é algo simples, por isso ele recomenda dois facilitadores. Na 

presente pesquisa, além do pesquisador, outras três voluntárias atuaram como agentes 

facilitadores do grupo. Uma tem o título de doutora e as demais são doutorandas 

integrantes do núcleo de pesquisa e atuam com pesquisas sociopoéticas. A participação 

das voluntárias teve início em reuniões presenciais e virtuais para planejamento dos 

encontros, organização do espaço e material da atividade e foi concluída com o estudo 

dos dados.  

A participação de cada facilitador durante o grupo-pesquisador foi alicerçada no 

desempenho imprescindível desse elemento acadêmico na pesquisa, a saber: cuidar do 

bom desenvolvimento da pesquisa; observar o que acontece no grupo; garantir a 

igualdade no seio do grupo; não intervir na produção de dados dos demais membros do 

grupo, entendendo que, mesmo o silêncio é uma forma de interação; trazer as condições 

para que se institua um coletivo responsável e autogerido; saber implantar técnicas 

artísticas de produção de dados; saber estudar os dados produzidos procurando o 

inconsciente do grupo-pesquisador; saber organizar a análise crítica no seio do grupo; 

saber desbloquear situações de fuga, frente à exigência do conhecimento; intervir no 

sentido de trazer inquietações frente a eventuais consensos fáceis a favorecer a análise 

de aspecto escondidos ou recalcados (GAUTHIER, 2012). 

Nessa abordagem, cada facilitador teve uma função durante o grupo-

pesquisador. Uma facilitadora ficou ao lado da pesquisadora mediando o grupo; outra 

assumiu a responsabilidade pelo controle do tempo, descrição do encontro e anotações 

da discussão. A terceira ficou responsável pela organização do material de 

experimentação e preparo do lanche. Todas receberam a certificação como facilitadoras 

com 8 horas de atuação.  
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A escolha de três facilitadoras teve como intenção principal aproveitar a 

expertise de pesquisadoras sociopoéticas mais experientes e também oferecer a 

oportunidade a pesquisadoras sociopoetas menos experientes a atuarem como 

facilitadoras, capacitando-as para o desenvolvimento das próprias pesquisas. 

 

 

Recrutamento dos co-pesquisadores 

 

Na sociopoética, os ―sujeitos/participantes‖ da pesquisa tornam-se co-

pesquisadores do estudo, pois tomam decisões durante todo o processo da pesquisa, 

assim apresentadas: definição do tema a ser pesquisado, produção, análise e validação 

dos dados, tornando-as co-responsáveis pelo conhecimento produzido e permitindo ao 

pesquisador oficial ver com outros olhos e mentes, dialogar com culturas de resistência 

e não apenas com as referências acadêmicas (TAVARES, 2016).  

A produção de dados foi organizada no formato de pescurso, ou seja, pesquisa 

no formato de curso, com objetivo de apresentar a abordagem sociopoética para o grupo 

e produzir os dados da pesquisa. ―É habitual aos que aplicam a sociopoética ministrarem 

pescursos, para que se formem pesquisadores capazes de utilizar essa abordagem de 

pesquisa [...]‖. (GAUTHIER, 2012, p. 99). Nesse formato, os participantes podem 

receber certificado de participação de 6 horas, sendo esta também uma estratégia de 

estímulo para atrair participantes. 

Gauthier (2012) recomenda que o grupo não seja pequeno demais, tendo menos 

de 6 membros; nem grande demais, que acolha mais de 20 membros. O grupo ideal tem 

entre 8 a 12 co-pesquisadores. A partir dessa orientação, estimou-se 12 co-

pesquisadores, seguindo os critérios de inclusão: enfermeiros egressos que sinalizaram, 

na segunda etapa da pesquisa, no questionário do Google Docs, o interesse em 

participar do grupo-pesquisador, buscando ter um equilíbrio entre enfermeiros que 

aplicaram e os que não aplicaram seus projetos. A partir de um critério estabelecido, 

foram excluídos enfermeiros que sinalizaram o interesse em participar do grupo-

pesquisador, sem, entretanto, apresentarem disponibilidade presencial para os três 

encontros.   

Sinalizaram interesse em participar do grupo-pesquisador 29 enfermeiros, 52% 

dos respondentes ao questionário, 14 enfermeiros apontaram que talvez participassem 
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(25%) e 13 indicaram não ter interesse em participar (23%). Este levantamento foi feito 

até o dia 31 de agosto de 2018. 

Para verificar a disponibilidade de data, hora e melhor local para a realização do 

grupo-pesquisador, foi elaborado um pequeno formulário online no Google Docs e 

enviado para os 29 participantes que responderam ―sim‖ e 14 que responderam ―talvez‖, 

na questão que avaliou o interesse em participar dessa etapa da pesquisa. O pequeno 

formulário foi enviado por e-mail e pelo WhatsApp em 03/09/2018 e ficou disponível 

até o dia 13/09/2018. Responderam, nesse período, apenas 16 participantes, oito dos 

quais sinalizaram não ter disponibilidade e/ou interesse e seis demonstraram interesse. 

Três eram egressos do MPES, dois do MPEA e um do PPGSTEH.  

Analisando a resposta dos interessados, verificou-se que o melhor dia para a 

realização da oficina seria sexta-feira no período da tarde, em Niterói. Os interessados 

foram consultados por telefone, sobre as possíveis datas para a produção de dados: 

21/09, 28/09 e 05/10/2018. Os interessados definiram como a melhor data os dias 28/09 

e 05/10, de 14 a 16 horas, na Escola de Enfermagem Aurora Afonso Costa - UFF. 

Foi produzido um convite com data, horário e local e enviado por Whatsapp para 

todos os enfermeiros que responderam ―sim‖ e ―talvez‖ quanto ao interesse em 

participar do grupo-pesquisador no primeiro formulário. Confirmaram participação 

nessas datas cinco egressos do MPES e um do PPGSTEH. Foi então avaliada a 

possibilidade de convidar outros enfermeiros egressos do Mestrado Profissional em 

Enfermagem, fora do corte temporal da pesquisa, aplicada na análise documental e na 

entrevista, sendo então confirmadas mais duas participações, perfazendo o total de oito 

co-pesquisadores.  

Um participante informou por mensagem via Whatsapp que alguns alunos 

estavam se recusando a participar da pesquisa, alegando receio do orientador repudiar 

sua participação. Fiz contato com os coordenadores e alguns professores dos três 

programas, solicitando que enviassem o convite do grupo-pesquisador para seus 

orientandos, confirmando mais dois co-pesquisadores, totalizando dez participantes 

confirmados. Na véspera, foi enviada outra mensagem pelo mesmo aplicativo, 

lembrando-os do encontro, permanecendo as dez confirmações prévias. 

No dia 28 de setembro de 2018, compareceram ao encontro apenas quatro co-

pesquisadores, os demais informaram na hora ou depois do encontro que não 

compareceram por problemas de origem pessoal e profissional. Quatro co-pesquisadores 

é um número abaixo do que recomenda o autor do método. Contudo, foi realizada a 
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experimentação planejada em respeito aos participantes presentes e, igualmente, como 

uma forma de testar a técnica elaborada para a experimentação. Nesse encontro, o 

grupo-pesquisador produziu resultados relevantes que complementaram e auxiliaram no 

entendimento dos dados produzidos na pesquisa documental e na entrevista, atendendo 

perfeitamente os objetivos do estudo, sendo então decidido considerar o grupo-

pesquisador que incialmente serviria com um teste como o oficial, dando continuidade 

as etapas sociopoéticas seguintes.  

A contra-análise é a ultima etapa da sociopoética realizada com o grupo-

pesquisador, sendo o momento em que os co-pesquisadores fazem correções e 

validações das análises feitas pela pesquisadora, aos dados produzidos pelo grupo. O 

recrutamento dos co-pesquisadores para a contra-análise foi feito via mensagem de 

Whatsapp, no período de 17 de abril a 31 de maio de 2019, em que foi verificado o 

melhor dia e hora para esse encontro. Ficou decidido que seria no dia 06 de junho de 

2019, às 10 horas, na EEAAC. 

No dia 05 de junho, uma participante ligou para a pesquisadora, com uma voz 

triste, pedindo desculpas, pois não poderia participar da contra-análise, em razão de 

estar com a mãe doente e, para dar assistência à mãe, precisou reorganizar sua escala de 

trabalho, o que a deixaria de plantão no momento da contra-análise. 

No dia 06 de junho de 2019, compareceram apenas dois co-pesquisadores, pois 

um informou por telefone que estava atrasado e iria se atrasar ainda por mais 2 horas, 

pois estava em uma atividade no trabalho, porém não conseguiu chegar para o encontro, 

justificando-se e lamentando posteriormente por telefone. 

A contra-análise foi realizada com os co-pesquisadores presentes e aqueles que 

não puderam participar receberam um material por e-mail com um documento em Word 

para validar suas informações pessoais e descrição da sua produção artística e para 

responder uma questão ―anunciada‖ pelo grupo.    

É importante relatar, que independente da decisão de considerar a produção de 

dados do primeiro grupo, ainda assim, foi feito recrutamento para um novo grupo-

pesquisador, tentando atender o número mínimo de participantes recomendados pelo 

método. O recrutamento foi feito entre os meses de março e abril de 2019, através de 

contrato via Whatsapp com os participantes que responderam sim e talvez à questão do 

formulário que perguntava o interesse em participar do grupo-pesquisador sociopoético, 

porém novamente não foi possível conciliar uma data que tivesse o número mínimo de 

participantes.  
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Produção de dados - experimentação estética 

 

A produção dos dados estava prevista para os dias 28/09 e 05/10 de 2018, no 

horário entre 14 e 16 horas, na EEAAC- UFF, com a presença confirmada de dez 

participantes. Nesses dois encontros, estavam previstas experimentações estéticas em 

que iriam trabalhar o corpo, as emoções, as intuições, a sensibilidade e a imaginação 

para construir um conhecimento referente a um tema-gerador, de interesse do grupo, 

relacionado ao problema estudado. Pretendiamos negociar o último encontro, que é 

chamado de contra-análise para o dia 09/11 de 2018 no mesmo horário, que validaria os 

dados analisados pela pesquisadora.  

No parágrafo anterior, formas verbais no futuro do pretérito foram utilizadas, 

pois dizem respeito o um fato que poderia ter acontecido posteriormente a uma situação 

passada. Em outras palavras, estavam previstos três encontros, mas o relato descreve 

apenas um encontro. 

 

Experimentação “Tudo o que se planta se colhe” 

 

Às 13 horas, a sala estava arrumada. Havia salada de frutas e chocolate para os 

participantes.  

 

Figura 7: Sala arrumada 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 
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A primeira participante chegou neste momento e hora, pois seguira direto do 

trabalho. Às 13h:45min, só havia um componente do grupo já previamente confirmado. 

Novamente foram enviadas mensagens via Whatsapp para os participantes, para saber 

se estavam a caminho. Três responderam que sim; duas chegaram às 14 horas, uma 

delas acompanhada do filho e o último chegou às 14h e 15 min. Outros três alegaram 

imprevistos e, por tal motivo, não poderiam comparecer. Outro informou, às 14h:15min 

que estava em município distante e perguntou se haveria tempo hábil de chegar, 

recebendo a informação de que não daria tempo, e dois não responderam. Feito o 

credenciamento dos presentes, as atividades começaram às 14h:30 min. com quatro 

facilitadores. 

A atividade começou com agradecimento dirigido aos co-pesquisadores, pelo 

carinho, respeito e consideração com a pesquisa e com a pesquisadora. Na sequência, 

foi apresentado o objetivo do encontro, o método sociopoético e as obras utilizadas pela 

pesquisadora para planejar o encontro, além de uma breve explicação sobre o 

funcionamento do grupo-pesquisador como dispositivo de produção de dados. 

Realizada a apresentação dos facilitadores, foi estabelecida a função de cada um durante 

a sessão. Nesse primeiro momento, foi assinado o Termo de Livre Consentimento, 

autorização para gravação de dados de som e/ou imagens (Apêndice A e B) e contrato 

de convivência, estabelecendo-se como um dos acordos a permanência do filho de 12 

anos de uma das participantes durante as atividades e a permissão concedida a uma das 

participantes para sair mais cedo e apanhar o filho na escola.  

Foi garantido durante as sessões e na análise e discussão dos dados o anonimato 

e a privacidade dos participantes, esclarecendo-se que a intenção do grupo-pesquisador 

não seria julgar e nem tampouco analisar a opinião ou postura de cada participante, mas, 

sim, proporcionar um ambiente de discussão coletiva com vistas à construção de um 

conhecimento comum para aquele grupo específico. 

Seguiu-se à apresentação do ―diário de itinerância e seu  objetivo. Esse 

dispositivo foi representado por um caderno, em que todos foram convidados a uma 

escrita livre em qualquer momento durante a sessão. 

 Concluída a instalação do grupo-pesquisador, o passo seguinte foi a escolha do 

tema gerador, cuja negociação ocorreu com a interrogação sobre o interesse dos co-

pesquisadores em discutir algum tema relacionado ao objeto de estudo. Como eles não 

delimitaram o tema durante a negociação, foi apresentado um possível tema gerador, 
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aprovado por unanimidade, a saber: ―Tudo que se planta se colhe: como foi sua colheita 

no processo de desenvolvimento e implantação do produto?‖ 

 

 

Figura 8: Tema Gerador 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

 Na sequência se estabeleceu uma dinâmica de apresentação nomeada ―Passando 

a Bola‖, na qual os facilitadores e co-pesquisadores fizeram uma roda em que cada um 

teria que dizer como gostaria de ser chamado no grupo apresentando uma característica 

pessoal engraçada. Em seguida, deveria passar a bola para o outro participante. Esse 

momento foi de descontração. Os participantes desejaram ser chamados pelo próprio 

nome.    

Com o término do primeiro momento, os co-pesquisadores foram convidados a 

sentar de maneira confortável na cadeira, ao som de música para relaxamento guiado: 

 

Feche os olhos, inspire o ar (contando 4s), segure (contando 4s) 

e solte o ar (contando 4s). Este ciclo foi repetido cinco vezes. 

Você vai preparar seu corpo para uma viagem pela imaginação. 

Relaxe os braços e as pernas. Sinta seu corpo ficando mais 

relaxado, mais leve. Imagine um campo enorme, com plantas de 

diversas espécies. Caminhe por esse campo, aprecie as diversas 

espécies de plantas que existem nesse lindo campo. Sinta a 

diversidade de aromas exalados pelas plantas. Respire 

suavemente, sinta o cheiro dessas plantas, sinta adentrar em 

suas narinas e preencher seus pulmões o ar puro desse lugar. 

Sinta a luz do Sol, que auxilia as plantas na produção de 

nutrientes na fotossíntese, aquecer seu rosto. Relaxe e perceba a 
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energia desse lugar, observe a diversidade de insetos que 

circulam entre as plantas (moscas, joaninhas, formigas, 

abelhas, borboletas). Sinta o vento soprando em sua pele e 

balançando as folhas. Observe as plantas: umas são grandes e 

bem desenvolvidas; outras são de médio porte – indicando que 

não têm tanto tempo de vida; há outras que beiram poucos 

palmos de mão do chão, e há aquelas bem pequenas, indicando 

que há pouco iniciaram sua vida. Há plantas coloridas, pois 

nelas há viçosas flores e há plantas que possuem frutos já 

maduros. Agora, a partir deste cenário belíssimo e calmo, você 

irá escolher uma planta que representará o produto que você 

selecionou para desenvolver no mestrado e dirá por meio desta 

analogia: ―Tudo o que se planta se colhe: como foi sua colheita 

no processo de desenvolvimento e implantação do produto?‖ 

Como foi a construção desse produto? Como foi o processo de 

implantação desse produto no serviço? Quais os elementos 

influenciaram de forma positiva e negativa a implantação do 

seu produto? Respire profundamente, estamos chegando ao 

final da nossa viagem. Lentamente prepare seu corpo para 

voltar. Ao poucos, se movimente, mexa seus pés, as mãos e 

comece a retornar da viagem. Abra os olhos lentamente. Na 

sala existe um varal poético: aprecie esse varal pensando no 

tema gerador. Na sala existem imagens de plantas, poesias de 

plantas, vasos de plantas, utilize essa paisagem como 

inspiração para responder o tema gerador de forma artística, 

contando seu processo de escolha (decisão) do produto, 

construção, implantação e ―manutenção‖. Na mesa ao centro 

da sala existe uma diversidade de material que pode ser 

utilizado, seja para fazer uma pintura e/ou poesia e/ou desenho 

e/ou que sentir vontade de criar.  

 

 

 Durante o relaxamento, observou-se a entrega dos participantes, que 

informaram, ao final, ter sido a técnica muito importante. Um participante relatou ter 

dificuldade de imaginar os elementos narrados, mas conseguiu relaxar um pouco.  

Durante a experimentação, os co-pesquisadores circularam pela sala e 

apreciaram o cenário. Pediram autorização para pegar algumas imagens e poesias e 

foram autorizados. Na sequência, eles pegaram alguns dos materiais disponíveis e 

fizeram sua criação. Durante a experimentação, músicas com temas relacionados a 

plantas, completavam a ambientação do local. 

Materiais disponíveis: imagens de plantas, insetos (borboleta, formiga, beija-

flor e joaninha), poesias, barbante para fazer um varal e pregadores, tesouras, cola 

branca, fita durex larga, giz de cera colorido, lápis de cor, caneta hidrocor colorida, 
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folhas de bloco A3 e A4 coloridas, algodão, papel crepom e cartolina com cores 

diversas.    

 

Figura 9: Material disponível 

Fonte: Acervo pessoal, 2018. 

 

Dois participantes conversaram entre eles sobre a temática, mas foram 

orientados a deixar a conversa para o momento de discussão. Notou-se que os dois 

participantes citados haviam sido da mesma turma e há certo tempo não se 

encontravam, o que justificava a necessidade emocional, dado o ambiente propício e 

acolhedor criado, de trocarem informações sobre companheiros de turma do mestrado e 

atuação profissional após sua conclusão.  

O mesmo participante que relatou ter dificuldade de realizar relaxamento guiado 

ficou circulando na sala e não pegou nenhum material para realizar sua criação artística. 

Quando orientado a utilizar o material para criar algo, respondeu ―estar sem 

imaginação‖. Explicamos que ele poderia ficar à vontade para pintar, desenhar, escrever 

e ele reafirmou a falta de imaginação ou criatividade. Depois de alguns minutos 
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observando a sala e os colegas, ele pegou uma folha de papel e caneta do tipo hidrocor. 

Enquanto os co-pesquisadores produziam, alguns pediram o diário para escrever.  

Após 20 minutos de criação, os co-pesquisadores foram orientados a que 

explicassem o que havia sido produzido em relação ao tema gerador. Uma participante 

pediu para ser a primeira a falar, pois tinha que pegar o filho na escola e, após sua fala, 

ela foi embora. Outra solicitou ser a segunda a apresentar sua explanação, embora seu 

desejo fosse de ser a primeira, declarando ter dificuldade de sintetizar pensamentos. 

Como ela mesma previa, apresentou uma fala longa e os outros co-pesquisadores 

começaram a demonstrar impaciência, sendo necessário intervir para que ela finalizasse 

seu discurso. Os demais co-pesquisadores falaram em sequência. O momento de 

discussão dos dados durou 50 minutos. Durante a discussão, percebeu-se uma tendência 

dos co-pesquisadores em racionalizar os dados, replicando as informações já fornecidas 

no questionário. Os facilitadores tentaram estimular as analogias com a experimentação 

proposta, mas obtiveram pouco êxito. 

Por fim, os facilitadores fizeram uma pequena contra-análise com o grupo e uma 

avaliação da atividade. Fiz uma fala de agradecimento, informei que faria contato via 

Whatsapp para informar o próximo encontro e entreguei um vaso de rosa e uma poesia 

para cada participante e convidei-os para um lanche. Todos me cumprimentaram com 

abraço e muito carinho, agradeceram a tarde que tiveram, lamentaram a ausência dos 

colegas e demonstraram interesse e disponibilidade para novos encontros.  Em seguida, 

confraternizaram durante o lanche com sanduíches, bolo, salada de frutas, suco, café e 

chocolate. 

Depois, por mensagem de texto, relataram que a experimentação havia sido 

muito boa, que não esperavam que a produção de dados fosse tão sensível e prazerosa. 

Informaram ter desejo e maior disponibilidade nos próximos encontros, desmarcando 

qualquer compromisso que os induzisse a chegar tarde ou a sair cedo. 

 

 

Estudo dos dados pelos facilitadores 

 

 A fase seguinte foi o momento de organização dos dados e de troca entre os 

facilitadores e a orientadora da pesquisa. Essa etapa não aconteceu com o grupo-

pesquisador. Foi um momento de avaliação da experimentação realizada e de 

planejamento do encontro seguinte. 
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Os facilitadores se reuniram após o encontro para avaliar a sessão e, em seguida, 

apresentei o relato da primeira sessão para a orientadora do estudo.   Ficou definido 

naquele momento que a quantidade de participantes havia sido menor do esperado e 

recomendado pelo autor do método, sendo desmarcadas as sessões seguintes, para uma 

análise mais profunda dos dados e criação de novas estratégias para conseguir atrair 

maior número co-pesquisadores nos encontros futuros.  

Os facilitadores digitaram suas observações e enviram por e-mail, para a 

facilitadora/pesquisadora relatar a produção de dados e organizar os resultados. Esse 

material foi utilizado junto com a produção artística de cada co-pesquisador, o ―diário 

intinerante‖ e foi feita a transcrição dos discursos, organizados em os principais 

―assuntos‖ discutidos pelo grupo, seguindo as orientações de Gauthier (2012, p. 92), 

que explica que na sociopoética ―sempre lidamos com a hipótese de que o grupo 

pesquisador é um ser só, um filósofo. Não se trata de apenas de descobri o que pensa 

esse filósofo, mas como ele pensa. Realizar um mapa desse cérebro‖.  

 Os dados foram organizados em um quadro com os principais resultados e em 

texto com alguns confeto (conceito + afeto), criados a partir da ligação e oposições entre 

os dados. 

Esse material foi apresentado novamente para os facilitadores apreciarem e, em 

seguida, para orientadora da pesquisa, que após correções aprovou para ser apresentado 

em banca de qualificação, que verificou que os dados produzidos pelo grupo-

pesquisador apresentavam contribuições de grande relevância para o estudo em tela e 

atende aos objetivos da pesquisa, podendo agregar grande reflexões para o 

entendimento do objeto estudado, no momento da triangulação dos dados, aprovando 

assim a continuidade da pesquisa.   

 Ainda assim, foram feitas novas tentativas de instituir um grupo pesquisador 

com outros participantes, porém não foi possível ter uma data que reunisse um número 

mínimo de co-pesquisadores, então demos prosseguimento à pesquisa e agendamos a 

contra-análise com os quatro co-pesquisadres que participaram da produção de dados no 

grupo-pesquisador sociopoético. O convite para a contra-análise foi feito pelo 

WhatsApp e os co-pesquisadores demonstraram disponibilidade, desejo e interesse pelo 

encontro. 

 Vale ressaltar que essa não é a única pesquisa sociopoética com quantidade de 

co-pesquisadores aquém ao recomendado pelo autor do método. Um livro muito 

referenciado nesse estudo, Tudo que não é inventado é falso, apresenta uma pesquisa 
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com quatro co-pesquisadores, tendo buscado produzir conhecimento a cerca da 

movimentação e conexão dos corpos.   

 

 

Contra-análise  

 

A contra-análise é um momento em que o grupo-pesquisador estuda criticamente 

as hipóteses dos facilitadores sobre o pensamento do grupo, ou seja, sobre o 

conhecimento construído pelo grupo através da experimentação sociopoética. É um 

momento dialógico, no qual não se quer de saber quem tem razão no caso de 

divergência entre o co-pesquisador e facilitadores, e sim ampliar a visão e a 

complexidade dos dados (GAUTHIER, 2012). 

Existem algumas formas de realizar a contra-análise. Esta foi organizada com  

impressão e distribuição dos principais resultados para reflexão coletiva, realizando 

correções e validação da análise feita dela pesquisadora, assim como validação e criação 

de novos confetos.  

  No dia 06 de junho de 2019, às 9h:30min, a sala de aula estava arrumada com o 

material que seria utilizado na contra-análise e estavam presentes a facilitadora 

(pesquisadora) e uma co-facilitadora (doutora e integrante do núcleo de pesquisa 

sociopoético) e dois co-pesquisadores.  

Um co-pesquisador avisou na véspera que sua mãe estava doente e que precisou 

reorganizar sua escala de trabalho para assisti-la, com isso teve que fazer um plantão no 

dia agendado para a contra-análise, o que o deixava muito triste, pois gostou de 

participar do primeiro encontro e também gostaria de contribuir com essa pesquisa e 

ajudar a pesquisadora. 

Outro co-pesquisador não havia chegado na hora combinada. Liguei para saber 

se estava a caminho e ele informou que teve um imprevisto no trabalho e que se 

atrasaria por mais 2 hora, mas que queria muito estar presente no encontro, com isso ia 

tentar ir mesmo chegando atrasado. Decidimos, com os co-pesquisadores presentes, 

iniciar a contra-análise e, quando o outro integrante chegasse, participaria a partir do 

que já estava sendo feito, porém ele não compareceu, ligando posteriormente para se 

desculpar.  

A contra-análise iniciou às 9h:50mim com agradecimento dirigido aos co-

pesquisadores pelo carinho, respeito e consideração. Em seguida, fui apresentando os 
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desdobramentos da pesquisa depois do encontro em que se deu a produção de dados, 

explicando o objetivo da contra-análise, relembrando os objetivos da pesquisa e o tema-

gerador que norteou a produção de dados.      

Depois, foi colocada uma música ambiente de relaxamento e os co-

pesquisadores foram convidados a sentar de forma confortável na cadeira, para um 

relaxamento guiado:  

 
Feche os olhos, inspire o ar (contando 4seg), segure (contando 

4seg) e solte o ar (contando 4seg). (Esse ciclo se repetido cinco 

vezes).Você vai imaginar um lugar onde tenha tranquilidade, 

um lugar que você gostaria de estar nesse momento. Agora você 

vai relaxar nesse lugar, esquecer as angustias e a rotina. Relaxe 

a cabeça, girando o pescoço para um lado, para o outro, 

devagar. Relaxe os ombros, girando para frente, agora gire 

para trás e sinta-os leve. Relaxe os braços e as mãos, abra e 

feche as mãos, movimente os dedos com suavidade. Relaxe as 

penas e os pés, movimente os pés, os dedos. Relaxe..... Sinta seu 

corpo ficando mais relaxado, mais leve. Vamos lembrar o que 

nos trousse aqui nessa manhã. Que é conversar sobre nosso 

produto construído durante o mestrado. Vamos lembrar da 

primeira experimentação, da sala como estava arrumada, das 

imagens e poesias relacionadas a planta e do tema gerador que 

foi escolhido para discussão: Tudo que se planta se colhe: 

Como foi sua colheita no processo de desenvolvimento e 

implantação do produto? Agora vamos abrir os olhos devagar e 

recordar nossa produção feita no nosso ultimo encontro. 

 

 

Os participantes demostraram satisfação ao saber que iria ter relaxamento e 

apresentaram entrega e expressão de ―prazer‖ e tranquilidade durante a indução.  

A primeira atividade foi realizada individualmente. Os participantes receberam 

uma folha com algumas informações para validar, dentre elas:  

 Pseudônimo – utilizei os quatro elementos da natureza (água, ar, fogo e 

terra) para identificá-los na análise dos dados, porém, na contra-análise, 

houve uma nova oportunidade de criação de apelidos, uma vez que, no 

primeiro encontro, eles pediram para serem chamados pelos seus nomes. 

 Informações profissionais e do produto desenvolvido no mestrado – para 

maior compreensão na análise e discussão dos dados do grupo-

pesquisador, utilizei informações dadas por eles na entrevista, a fim de 

caracterizar e contextualizar o a produção tecnologia.  
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 Descrição da produção artística – descrevi a produção artística e as 

analogias feitas pelos co-pesquisadores a partir do discurso deles no 

grupo-pesquisador.  

Os co-pesquisadores demonstraram satisfação ao rever suas produções artísticas, 

um fez o seguinte comentário: ―Eu produzi isso? Tão lindo!‖. Ambos leram atentamente 

as informações e fizeram as correções necessárias. Outra pessoa perguntou se poderia 

atualizar as informações com base em acontecimento após o último encontro, como, por 

exemplo, novas possibilidades de utilizar o produto. Deixei-a livre para fazer as 

correções necessárias.  

 Para referir-nos aos co-pesquisadores, usaremos seus pseudônimos, respeitando 

o gênero das pessoas, a fim de buscar clareza na descrição das situações.  

Ambos expressaram satisfação com o pseudônimo. A co-pesquisadora que 

recebeu apelido de Fogo diz que seu signo é aries, que é de elemento fogo, seus 

ascendentes também são de fogo e ela se sente fogo. A participante que foi apelidada de 

Água diz que participou de uma atividade acadêmica que utilizou os elementos da 

natureza e recebeu o apelido de Ar por conta de seu signo, mas não gostou por ter medo 

de altura, porém agora havia gostado do apelido de Água, por estar sintonizada com um 

desejo de aprender a nadar. Sendo assim, não houve desejo de mudança de 

pseudônimos. Essa atividade durou 15 minutos e não gerou discussão em grupo. 

 A atividade seguinte foi a avaliação dos principais dados produzidos pelo grupo-

pesquisador, a partir da análise da facilitadora. Os co-pesquisadores receberam impresso 

o (quadro 10) com dados organizados em quatro tópicos: desafios enfrentados na 

construção do produto; fatores que influenciam a implantação do produto 

(facilitadores/impeditivos); estratégias para implantação do produto; importância do 

mestrado profissional. 

 

Quadro 4: Principais resultados 

Principais resultados 

Desafios enfrentados na construção do produto 

 Entender o que é um produto 

 Definir qual vai ser seu produto 

 Reunir os sujeitos para participar da sua pesquisa 

 Custo financeiro / Ausência de bolsa 

 Desenvolver um produto para setores pouco valorizados 

 Orientador acreditar no seu produto 

Fatores que influenciam a implantação do produto  
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Facilitadores Impeditivos 

 Política da instituição? 

 Gestor?  

 Educação permanente? 

 Equipe de Enfermagem com participação 

ativa na construção do produto 

 Equipe multiprofissional com 

participação ativa na construção do 

produto 

 

 

 Política da instituição? 

 Gestor: não adere ao produto na instituição 

por não estar dentro das necessidades de 

serviço da sua gestão; Risco Assédio 

profissional ao responsável do produto e 

equipe interessada    (por medo, autoritarismo 

e repreensão da equipe) 

 Educação permanente: Produto como 

proposta de educação permanente para 

instituição que não deseja aderir essa prática.  

 O que está instituído / rotina endurecida 

 Resistência da Equipe de Enfermagem a 

mudanças na rotina e em implementar o 

produto 

 Preconceito e desvalorização do curso de MP 

 Demissão do serviço 

 Desanimo com tantas resistências 

Estratégia para implantação do produto  

 Buscar apoio da equipe multiprofissional 

 Convidar o gestor para a defesa da dissertação 

 Divulgação nas redes sócias, no boca-boca e visitando os setores 

 Determinação, resistência e superação 

 Cuidar da ideia para não deixar morrer através de divulgação, implementação sempre que 

possível e participação dessa pesquisa  

 Estimular que outros colegas propagem sua ideia (de forma independente) divulgar e 

implementar 

Importância do mestrado profissional  

 Ressignificar a prática 

 Conseguir oportunidade de se aprofundar nos problemas relacionados à prática profissional 

 Trans- transição / form – Formar / ação – agir 

 Autonomia? e Respeito? 

 Mudança no comportamento? 

 Retorno pessoal? 

 Outras pessoas colhem o que você plantou?  

 Felicidade 

 Realização 

Elementos utilizados na discussão: Semente, Bonsai, Flores, Plantas, Beija-flor, Borboleta, 

Nuvem, Raiz, Fruto, Pimenta, Daninha, Rocha, Arvore da felicidade, Pedra, Colheita 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

Esclarecemos que a organização e a análise dos dados foram feitas com base nas 

produções artísticas e nos discursos do grupo. Na sociopoética, o grupo-pesquisador 

representa um só pensamento e, com base nesse entendimento, os dados foram 

organizados e também foi indicado como os co-pesquisadores devem avaliar os dados.   
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 Essa atividade foi feita em três momentos:  

 1º momento: individual, cada co-pesquisador avaliou o quadro e fez as correções 

que julgou necessárias. Teve duração de 12 minutos  

 2º momentos: os co-pesquisadores conversaram entre si e mostraram as 

correções feitas. Duração de 7 minutos 

 3º momento: os co-pesquisadores apresentaram o quadro para as facilitadoras 

com as correções feitas. Nesse momento, a facilitadora pediu para os co-

pesquisadores falarem mais sobre alguns assuntos, entre eles: quais foram as 

influencias na escolha do produto? Esclarecesse uma questão que ficou confusa 

no discurso do grupo, sendo apresentada com a seguinte questão: O que você 

entende por implantação e implementação do produto no serviço? Vocês 

conseguiram implantar e/ou implementar o produto no serviço? E alguns tópicos 

com ponto de interrogação, com itens apenas citados por eles na 

experimentação.  Esse momento foi gravado para transcrição e teve duração de 1 

hora.   

 

Os co-pesquisadoras validaram a maioria dos dados organizados no quadro, mas 

fizeram algumas mudanças, entre elas: reescrita de alguns itens, mudança de posições 

de alguns conceitos e invalidação de alguns itens do quadro. A reorganização do quadro 

será apresentada no capítulo de resultados do grupo-sociopoético.  

 É importante ressaltar o quanto as questões ―O que você entende por 

implantação e implementação do produto no serviço?‖ e ―Você conseguiu implantar 

e/ou implementar o produto no serviço?‖  incomodaram os co-pesquisadores. Saber que 

existia uma possível confusão com o sentido dos dois verbos causou surpresa 

inicialmente e insegurança de responder errado. Cogitou-se a possibilidade de pesquisar 

o significado dessas palavras na internet, mas esclareci que o importante seria saber o 

que eles entendem sobre o assunto. Assim sendo, explicaram o que entendiam, um  

complementando o outra. Em seguida, houve um intervalo de 10 minutos para irem ao 

banheiro e/ou tomar água. Mas uma co-pesquisadora pesquisou o significado das 

palavras na internet e disse estar aliviada por ter respondido certo, mas, mesmo assim, 

ainda tinha insegurança nessa questão.   

A última atividade foi a validação e construção de novos confetos (conceito 

+afetos). Os co-pesquisadores receberam impresso, um quadro com alguns confetos 
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criados pelos facilitadores, sendo eles: Daninha acadêmica, Bom Sai. Rompendo Rocha 

e Cuidando do Bonsai. 

 

Quadro 5: confetos  

Confetos  

 Daninha acadêmica 

É um confeto que começa analisando as limitações do grupo pesquisador, número de co-

pesquisadores, que caracteriza um pouco os egressos do MPE, mostrando as dificuldades que os 

profissionais da prática têm em realizar atividades acadêmicas, os desafios que enfrentaram 

durante o curso para participar das aulas e a dificuldade que tiveram em suas pesquisas de 

mestrado para reunir os profissionais, quando eram sujeitos do estudo. Apresenta o desejo e as 

dificuldades (excesso de compromisso) em cuidar da sua carreira profissional e da vida pessoal.  

Ressalta a importância do MP na qualificação desse profissional que vislumbra ressignificar e 

transformar seu campo prático e sua vida pessoal e profissional. Levanta a eficácia da educação 

permanente e continuada nos serviços públicos e o medo de a gestão ser derrubada pelo 

empoderamento dos profissionais.    

Bom Sai 

Esse confeto ressalta os benefícios do Mestrado Profissional para o aluno, enfatizando 

que,independente dos inúmeros desafios que o aluno enfrenta no seu processo de formação e 

construção e implantação do produto, ele sai feliz e se sentindo melhor do que estava quando  

chegou. Ou seja, o Mestrado Profissional fortalece o aluno, potencializa, permite autonomia e 

realizações.  

Rompendo Rochas 

Esse confeto apresenta as rochas que os alunos tiveram que romper durante o mestrado e a 

elaboração e implantação do produto, para florescer.  

Dificuldades: 

 Reunir os sujeitos para a pesquisa. 

 Dificuldades de driblar os compromissos 

pessoais e profissionais para realizar o 

MP. 

 Desconhecimento do que seria o produto. 

 Dificuldade em escolher e elaborar o 

produto. 

 Custo financeiro. 

 Desenvolver um produto para um setor 

―desvalorizado‖ CME, Hospital 

Psiquiátrico.  

 Política da instituição. 

 Gestores. 

 Modificar o que já está instituído. 

 Resistências dos colegas (enfermeiros). 

 Preconceito com o MP (desvalorização). 

Estratégia utilizada para romper as rochas e 

florescer:  

 

 Apoio multiprofissional. 

 Convidar o chefe para a defesa. 

 Divulgação (Boca-Boca). 

 Determinação, persistência e superação. 

 Participar do grupo-pesquisador. 

 

Cuidando do Bonsai 

Esse confeto mostra como os egressos vêm buscando cuidar desse Bonsai, representado 

pelo cuidado de si, mas principalmente a vida profissional e o cuidado com o produto para ―não 

deixar sua ideia morrer‖. Identificou-se uma confusão em implantar e implementar. 
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Estratégias:  

 Implementando o produto quando pode seja em congressos, quando é convidado para dar uma 

aula. 

 Permitir que o produto funcione, seja implementado de forma independente. 

 Divulgação (boca-boca, redes sociais, indo nos setores). 

 Inserir o produto na atividade de educação permanente. 

 Tornar o produto um movimento. 

 Protegendo contra repressão. 

 Cuidar do que você fez com orgulho. 

 Buscar outras possibilidades de implementação. 

 Transformar a prática, empoderar a equipe. 

 Participar desta pesquisa (Tese). 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

Foi explicado o que significam os confetos na pesquisa sociopoética e o que 

representa cada confeto criado. Os participantes foram orientados a validar os confetos e 

a construir novos.   

 O encontro terminou com uma fala de agradecimento feita por mim e um convite 

para um lanche. Os participantes demonstraram interesse em participar da defesa da tese 

e demonstram satisfação com os encontros e disponibilidade para ajudar, se ainda fosse 

necessário. 

Para os co-pesquisadores que não puderam participar da contra-análise, foi 

enviado por e-mail um documento em word com a primeira atividade da contra-análise 

para correções e validação das informações pessoais, sendo elas: o pseudônimo; 

informações profissionais e do produto desenvolvido no mestrado; descrição da 

produção artística. Nesse documento, foi enviada a mesma questão feita na contra-

análise: o que você entende por implantação e implementação do produto no serviço? 

Você conseguiu implantar e/ou implementar o produto no serviço?  Os dois co-

pesquisadores responderam ao e-mail e todos os dados foram organizados para análise e 

discussão.  

 

Socialização  

 

A socialização dos dados tem sido feita em eventos científicos com 

apresentações de resultados com resultados parciais da pesquisa, na submissão de 

artigos para publicação e deverá ser feita na defesa final, com convite a todos os 
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participantes da pesquisa e, posteriormente, indo até os programas estudados apresentar 

o relatório dessa pesquisa, assim como nos fóruns de Mestrado Profissional. 

 

 

5.5 Tratamento e análise dos dados  

  

 Os dados obtidos a partir dos trabalhos de conclusão de curso dos enfermeiros 

egressos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem, assim como as perguntas 

abertas e fechadas do questionário foram organizados em uma planilha de Excel e 

posteriormente descritos, classificados e analisados segundo as referências de base. Foi 

utilizada análise de conteúdo temático de Bardin (2011) para as respostas abertas.   

A análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de cunho metodológico 

em constante aperfeiçoamento, que se aplicam a discursos (conteúdos e continentes) 

extremamente diversificados.   

Nesse caso, o analista tem uma dupla tarefa, que é compreender o sentido da 

comunicação, mas também e, principalmente, desviar o olhar para outra significação, 

outra mensagem, entrevista através ou ao lado da primeira, ou seja, procura 

compreender o que está por trás das palavras sobre as quais se debruça (BARDIN, 

2011). Para essa análise de conteúdo, precisaremos considerar três fases:   

a) Pré-análise: é a fase de organização propriamente dita. Tem por objetivo 

sistematizar as ideias iniciais de maneira a conduzir a um esquema preciso do 

desenvolvimento das operações sucessivas, num plano de análise (BARDIN, 2011, p. 

95). Nessa fase da pesquisa, as entrevistas gravadas serão transcritas na íntegra. 

Posteriormente, será construído um esquema amplo com as respostas dos entrevistados, 

para que, por meio de uma vista panorâmica dos dados, possam ser realizadas as etapas 

seguintes.  

b) Exploração do material: fase de análise, longa e fastidiosa, consiste 

essencialmente em operações de codificação, desconto ou enumeração em função de 

regras previamente formuladas (p. 101). Na pesquisa, essa fase será da leitura focada 

dos dados coletados, na busca das respostas que atenderiam aos objetos da pesquisa.  

c) Tratamento dos resultados, inferência e interpretação: os resultados brutos são 

tratados de maneira a serem significativos, e válidos (p. 101). É também nessa etapa que 

se busca colocar em evidência as informações fornecidas pela análise, através de 
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quantificação simples (frequência) ou mais complexas, como a análise fatorial, 

permitindo apresentar os dados em diagramas, figuras, modelos etc. 

 Os discursos obtidos no grupo-pesquisador sociopoético com enfermeiros 

egressos do mestrado profissional foram gravados e transcritos. Os dados produzidos 

passaram por um processo de análise sociopoética.   

 Numa tentativa de ir além das abordagens tradicionais de pesquisa, por diversas 

vezes limitadas à coleta das falas dos entrevistados, que acaba impossibilitando a 

emersão do que está recalcado, ou seja, o que se encontra em nível inconsciente — a 

sociopoética utiliza-se da análise do discurso — almejando revelar o não dito, oculto 

entre as palavras, considerando a expressão corporal na construção do conhecimento, já 

que o corpo possui uma linguagem mais acessível aos conteúdos do inconsciente. Essa 

linguagem corporal pode ter seu acesso facilitado através da utilização de técnicas 

artísticas (GAUTHIER, 2012).  

  Logo, entre as características da sociopoética estão os estudos analíticos a partir 

das falas, expressões verbais ou artísticas do grupo pesquisador. Os tipos de estudo da 

sociopoética usados na análise da produção de dados são: viril/classificatório; 

mulheril/transversal, filosófico e infantil (GAUTHIER, 2012). 

 Os dados produzidos nesta pesquisa foram organizados a partir de semelhanças e 

oposições, confluências e divergências. Para Gauthier (2012), quando identificadas 

oposições e semelhanças, o interessante é ver como elas se ligam, como se pode passar 

de uma para outra. Essa análise categórica é conhecida na sociopoética como estudo 

viril/classificatório.  

 Outra análise da sociopoética utilizada nessa pesquisa foi o estudo filosófico. 

Modelo obrigatório em dissertações e teses que coloca os dados produzidos em diálogo 

com teóricos cujas obras são consideradas referências intelectuais (GAUTHIER, 2012).    

  

5.6 Aspectos Éticos da Pesquisa 

 

 O projeto de pesquisa foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), 

respeitando os princípios da Resolução 466/12, a qual normatiza a realização de 

pesquisas envolvendo seres humanos, através da Plataforma Brasil, exercendo assim os 

preceitos éticos e legais determinados para pesquisa, além de serem elaborados todos os 
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documentos necessários à seguridade e a qualidade do estudo, de acordo com o comitê 

de ética, sendo aprovado no CAAE 68432917.0.3001.5285. (BRASIL, 2012). 

 A avaliação da produção tecnológica dos egressos, no estudo documental, foi 

feita de forma sigilosa, sem identificação do nome dos enfermeiros e das instituições 

pesquisadas, respeitando os princípios da resolução 510/16.  

 Os questionários foram enviados por um e-mail privado do pesquisadora, salvos 

em um drive ao qual somente a pesquisadora tinha acesso. Os questionários foram 

salvos sem identificação dos participantes e a análise foi feita com manutenção do sigilo 

dos participantes e das instituições de ensino e do campo prático de atuação dos 

egressos.     

 A sessão do grupo-pesquisador ocorreu em ambiente seguro e confortável e foi 

filmada, fotografada e o áudio foi gravado com uma filmadora, após a assinatura do 

termo de concessão de uso de imagem (apêndices A e B). Os discursos foram 

transcritos. Princípios éticos da pesquisa foram respeitados, garantindo aos participantes 

do estudo o respeito à sua individualidade e privacidade, o sigilo de suas respostas e o 

seu anonimato, e o direito de retirar-se da pesquisa a qualquer momento que 

desejassem.  As imagens serviram de material para auxiliar na descrição as atividades 

em grupo e na construção dos resultados a serem analisados.  

 Os riscos e benefícios da pesquisa foram esclarecidos aos participantes, em todas 

as etapas da produção de dados. Eles receberam uma cópia dos termos em que consta o 

telefone da pesquisadora responsável e do comitê de ética em pesquisa, podendo tirar 

suas dúvidas sobre o projeto e sua participação a qualquer momento. A participação 

nesta pesquisa não envolveu custos ou benefícios financeiros. 

  Não houve riscos relacionados à integridade moral, psíquica ou física dos 

participantes envolvidos no universo desta pesquisa.  Os riscos relacionados a algum 

tipo de desconforto gerado pela abordagem do tema, convivência em grupo ou técnicas 

utilizadas na pesquisa foram manejados pela pesquisadora. 

 Tive o cuidado de deixar claro aos interlocutores que sua participação na 

pesquisa não era obrigatória e a qualquer momento poderiam desistir e retirar seu 

consentimento. Sua recusa não traria nenhum prejuízo em sua relação direta com a 

pesquisadora ou com a unidade de origem.  

 Um benefício proposto por esta pesquisa foi a possibilidade de discutir as 

estratégias necessárias para que as produções tecnologias desenvolvidas no âmbito do 

Mestrado Profissional na área da Enfermagem sejam implantadas e consumidas no 
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campo prático, resultando em melhoria da qualidade do serviço de enfermagem e 

benefícios aos pacientes.  
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6- ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS:  

 

A análise e discussão dos dados foram feitas inicialmente de forma específica, 

focando nos resultados produzidos em cada técnica e posteriormente foi realizada a 

triangulação dos dados. 

 

 

6.1 Pesquisa Documental 

Os resultados serão apresentados por cenário (programas) em duas categorias: 

―Caracterização dos produtos desenvolvidos no Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem‖ e ―As relações dos produtos desenvolvidos no mestrado com as 

necessidades de saúde‖.  

 

Dissertações avaliadas por cenário:  

 

Seguindo o corte temporal do estudo, que foi a última avaliação quadrienal da 

CAPES, do ano 2013 ao ano 2016, verificou-se a ocorrência de 154 defesas. O tempo 

médio de formação dos alunos inseridos nesses cenários é de 22 meses. Seguindo os 

critérios de exclusão, foram desconsideradas 27 dissertações de profissionais não 

enfermeiros. Logo, foram selecionas 127 dissertações para análise. Entretanto, 27 delas 

(21%) não estavam disponíveis para consulta, sendo avaliadas apenas 100 (79%). A 

seleção detalhada por programas será apresentada abaixo: 

 

Programa A: no quadriênio de 2013 a 2016, ocorreram 54 defesas de Mestrado 

Profissional nesse programa. Foram excluídas 12 dissertações de profissionais não 

enfermeiros e 42 dissertações atendiam aos critérios de inclusão. Porém, nove 

dissertações não estavam disponíveis no repositório online, nem na biblioteca da 

instituição. Logo, foram analisadas 33 dissertações desse curso. O tempo médio de 

formação dos alunos desse mestrado é de vinte meses.  

 

Programa B: no último quadriênio, houve 65 defesas de mestrado. Todas as 

dissertações estavam dentro dos critérios de inclusão, mas foram analisadas apenas 52, 
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pois 13 não estavam disponíveis no repositório online, nem na biblioteca da instituição. 

Os alunos desse cenário levam em média 21 meses de formação. 

 

Programa 3: por ser um curso recente na CAPES, as primeiras defesas aconteceram no 

ano de 2015, logo foi realizada uma análise do biênio referente aos anos de 2015-2016. 

Nesse período, foram apresentadas 35 defesas de mestrado, sendo excluídas 15 

dissertações de profissionais da saúde não enfermeiros. Vinte dissertações atendiam aos 

critérios de inclusão, entretanto, cinco não estavam disponíveis na secretaria da 

instituição. Os alunos desse cenário levam em média 22 meses de formação.  

 

6.1.1 Caracterização dos produtos desenvolvidos no Mestrado Profissional na área 

da Enfermagem 

 

Tipologia dos produtos 

 

Usou-se como parâmetro para classificar a tipologia dos produtos o mesmo 

instrumento de classificação da produção técnica na área de Enfermagem utilizado pela 

CAPES na última avaliação quadrienal de 2013-2016.  

Os produtos caracterizam-se pelo desenvolvimento de produto técnico ou 

tecnológico, passível ou não de proteção, podendo gerar registros de propriedade de 

patentes, produção intelectual e/ou direitos autorais. Consideram-se como possíveis 

tipos de produção técnicas: desenvolvimento de aplicativo; desenvolvimento de 

produto/processo patenteável; desenvolvimento de técnica; desenvolvimento de material 

didático e instrucional; desenvolvimento de tecnologia social; desenvolvimento de 

processo/tecnologia não patenteável (CAPES, 2017). 

O quadro 6 apresenta a tipologia dos produtos encontrados nas dissertações 

analisadas, distribuído pelos programas, seguindo a classificação sugerida pela CAPES.   
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Quadro 6: Tipologia dos produtos do Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem.  Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 2018. 

TIPOLOGIA DOS PRODUTOS  

 

TIPO 

 

SUBTIPOLOGIA 

(encontradas) 

PROGRAMAS  

TOTAL 
A 

B C 

Desenvolvimento de aplicativo Chat, Fanpage software, 

protótipo, vídeo, aplicativo 

6 9 4 19 

Desenvolvimento de 

produto/processo patenteável 

Simulador realístico 0 1 0 1 

Desenvolvimento de técnica Fluxograma, formulário, 

roteiro, protocolo, checklist, 

Subconjunto Terminológico 

CIPE, proposta de diagnóstico 

de Enfermagem para a 

NANDA-I, diretrizes, 

validação de protocolo, curso 

de capacitação e oficina 

24 28 9 61 

Desenvolvimento de material 

didático e instrucional  

Jogos, manuais, cartilhas, 

multimídia e portal educativo 

1 11 1 13 

Desenvolvimento tecnologia 

social 

Fórum e Encontro regional  2 0 0 2 

Desenvolvimento de não 

patenteável 

Processos de gestão: 

instrumento de avaliação 

0 3 1 4 

Total (n) 33 52 15 100 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

O desenvolvimento de técnica foi o tipo de produto mais desenvolvido no grupo, 

com 61%, seguido do desenvolvimento de aplicativo com 19% e desenvolvimento de 

material didático com 13%. 

É importante ressaltar o quanto foi difícil identificar e classificar a tipologia dos 

produtos, sendo necessário retornar ao material na íntegra algumas vezes para melhor 

compreensão e, consequentemente, classificá-los corretamente, pois, muitas vezes, o 

autor não sabia determinar a tipologia ou a classificação não era coerente com o 

material apresentado. 

Esse aspecto merece atenção quando ainda se discutem, nos fóruns nacionais, a 

identidade do mestrado profissional e a produção tecnológica desenvolvida nos 

programas. Este é o diferencial dos demais programas de pós-graduação stricto sensu, 

posto que o aluno é incentivado à formação de novos produtos e serviços, cuja aplicação 

resulte em melhoria na saúde da população, não percebido com clareza nos trabalho de 

conclusão do curso ( MUNARI et al., 2014).  
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No último relatório de avaliação quadrienal (2017), a comissão avaliadora fez 

uma observação, ressaltando a necessidade de melhorias na qualidade dos registros das 

produções técnicas, pois a dispersão prejudica a análise global do desempenho dos 

programas e da própria área (BRASIL, 2017). O desalinho no registro das produções 

técnicas pode ser reflexo da falta de legibilidade de alguns trabalhos de conclusão de 

curso. 

Para a melhoria dos dados e informações na Plataforma Sucupira, na qual são 

registradas as produções técnicas e todos os itens de avaliação do programa de 

mestrado, a Coordenação de Área e a Comissão Assessora elaboraram, em 2012, um 

roteiro de orientação para registros nos campos descritivos do Coleta CAPES, o qual 

tem sido atualizado e disponibilizado aos coordenadores de programa (BRASIL, 2017). 

Há de considerar que, até o ano de 2012, não existia um qualis tecnológico para 

a avaliação dos programas de mestrado profissional. Tal avaliação era realizada 

seguindo critérios e métricas do mestrado acadêmico, com forte ênfase na produção 

intelectual (MOREIRA; STUDANT; VIANNA, 2016). O qualis tecnológico foi 

utilizado pela primeira vez na avaliação quadrienal 2013 a 2016, o que pode justificar a 

dificuldade de registro das produções técnicas apontada no relatório de avaliação 

(BRASIL, 2016).  

Ainda nesse último quadriênio, foram incorporados, no processo de avaliação, os 

livros produzidos pela área (Qualis livros), frutos das discussões e contribuições com os 

pares em seminários e fóruns da área
 
(SCOCHI; FERREIRA, GELBCKER, 2017).  

Embora haja avanços no processo de avaliação dos mestrados profissionais, a 

publicação de artigos em revistas bem classificadas no Qualis ainda tem maior valor no 

âmbito da pós-graduação stricto sensu.  Acredita-se que esse panorama não mudará 

enquanto a produção técnica não for valorizada em pé de igualdade com a produção 

acadêmica, dita intelectual (MOREIRA; STUDANT; VIANNA, 2016). 

As produções técnicas desenvolvidas no Mestrado Profissional analisadas nesse 

estudo estavam inseridas em capítulo específico da dissertação. Por vezes, o produto 

constituía a técnica desenvolvida ao longo da pesquisa, como um grupo, uma oficina, 

um curso. Outras tantas, o produto apresentava-se como um material físico, folder e 

cartilha, embora estes não estivessem anexados à dissertação.  

No geral, as produções técnicas tinham as seguintes informações: modalidade, 

descrição do produto, objetivos, público-alvo e, algumas vezes, imagem do produto. O 

uso da expressão ―no geral‖ deve-se ao fato de os produtos não estarem organizados em 
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formatação padronizada. O ponto semelhante observado em todos os programas foi a 

existência um artigo anexo no final das dissertações. 

Cabe ressaltar que a portaria nº17, de 2009 estabeleceu diferentes formatos para 

o trabalho de conclusão final do curso do mestrado profissional, que vão além das 

dissertações, modelo exclusivo das modalidades acadêmicas, tais como: revisão 

sistemática e aprofundada da literatura, artigo, patente, registros de propriedade 

intelectual, projetos técnicos, publicações tecnológicas, desenvolvimento de aplicativos, 

de materiais didáticos e instrucionais e de produtos, processos e técnicas, produção de 

programas de mídia, editoria, relatórios finais de pesquisa, softwares e estudos de caso. 

É importante destacar que essa portaria já foi substituída. A mais recente foi a nº 

131, de 2017, revogada pela portaria nº60/2019. No entanto, ficaram em aberto as 

tipologias dos trabalhos de conclusão mestrado profissional, não sendo observadas 

novas orientações nesses documentos. 

Apesar dessa amplitude de possibilidades, os trabalhos de conclusão de curso do 

mestrado profissional ainda são apresentados no modelo clássico de dissertação 

acadêmica. Essa estrutura, acompanhada de artigo e/ou produto técnico, já foi 

evidenciada em um estudo que destacou as dificuldades para se superar o modelo 

acadêmico (VILELA; BATISTA, 2016). Outro estudo verificou a influência acadêmica 

nos trabalhos do mestrado profissional por meio da semelhança na adoção dos verbos 

que conduzem os objetivos das investigações, bem como os desenhos metodológicos 

adotados, destacando a necessidade de o mestrado profissional ter sua própria 

identidade na construção do produto (MUNARI et al., 2014). Destaca-se, também, a 

dificuldade encontrada no mestrado profissional para que a pesquisa do aluno se 

acomode no modelo dissertativo (SANTOS; HORTALE; 2014). 

Um estudo recém-publicado, que avaliou as propostas e dissertações dos cursos 

de Mestrado Acadêmico e profissional, apresentou resultados semelhantes aos dos 

apresentados no parágrafo anterior, concluindo que a significação da qual está investido 

o Mestrado Profissional e a formação de profissionais que fazem uso da ciência para 

melhor qualificar o seu trabalho não parecem distingui-lo do mestrado acadêmico, ao 

contrário, é exatamente o ponto em comum entre uma e outra modalidade (SANTOS; 

HORTALE; SOUZA; VIEIRA-MEYER, 2019). 

No III simpósio de inovação no ensino na saúde que ocorreu em 2019, na UFF, 

um palestrante coordenador do mestrado e doutorado profissional em educação no norte 

do país apresentou os trabalhos de conclusão de curso de seu programa no formato de 
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portfólio, acompanhado de um artigo e um produto para os cursos de mestrado e dois 

produtos para o curso de doutorado. A modalidade de trabalho de conclusão de curso 

gerou alguns estranhamentos e dúvidas na plateia, que era composta em sua maioria por 

enfermeiros envolvidos com a pós-graduação stricto sensu, porém representou uma 

identidade bem sucedida desse programa. 

O estudo em tela analisou os objetivos dos trabalhos de conclusão de curso, 

usando como referência Stokes (2005) que classifica a pesquisa cientifica em um 

quadrante: pesquisa com objetivo de entendimento, pesquisa com objetivo de 

aplicabilidade, pesquisa com os dois objetivos e pesquisa que não apresenta nenhum dos 

dois objetivos. Verificou-se que as pesquisas desenvolvidas no mestrado profissional 

apresentam objetivo de entendimento e de aplicabilidade.  Porém, o que parece é que 

esses estudos acabam atendendo mais ao objetivo de entendimento que o objetivo de 

aplicabilidade.  

Algumas dissertações colocavam entre os objetivos da pesquisa desenvolver um 

produto para ser inserido no trabalho, destacando que esse objetivo era o cumprimento 

de uma exigência do programa de mestrado profissional. Ou seja, se o produto se torna 

um objetivo secundário à pesquisa, as possibilidades de aplicabilidade possivelmente 

reduzem.  

Na pesquisa documental não foram identificadas no trabalho de conclusão de 

curso estratégias para implantação do produto. Observamos o processo de implantação  

de alguns produtos, cuja produção técnica fazia parte da pesquisa, como por exemplo os 

produto na subtipologia: curso de capacitação, grupo de reflexão e oficinas. 

Não foi desenvolvido nenhum estudo, no corte temporal da pesquisa, com 

objetivo puramente aplicável. Apesar de o mestrado profissional ter como alvo a 

aplicabilidade, percebe-se ainda uma resistência entre os pesquisadores em desenvolver 

um estudo com o objetivo apenas de aplicabilidade. No Fórum Nacional dos Mestrados 

Profissionais em 2017, um palestrante de uma das mesas, representante de um mestrado 

profissional em engenharia, apresentou criticas a pesquisas com objetivo apenas de 

aplicabilidade, ressaltado que, para desenvolver e/ou aprimorar um produto de forma 

―prática‖, não é preciso desenvolvê-lo durante um curso de mestrado e/ou doutorado 

profissional. Stokes (2005) discorda dessa lógica e acredita que a pesquisa aplicada 

pode atender as necessidades da política científica e tecnológica, inclusive ele cita 

Thomas Edison, como exemplo, pois quando inventou a lâmpada elétrica seu único 

objetivo era gerar luz elétrica. 
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Para esses resultados, formulam-se três hipóteses: 1) os docentes não 

dominariam outra forma de apresentação de trabalho final; 2) como o mestrado 

acadêmico da instituição preconiza a elaboração de produtos dessa natureza, as 

propostas de mestrado profissional somente repetiram o que estava estabelecido; 3) a 

ideia ainda largamente cristalizada de que o mestrado profissional, para ter o mesmo 

valor que o mestrado acadêmico, deve exigir o mesmo produto
 
(SANTOS; HORTALE; 

AROUCA, 2014). 

As três hipóteses mostram que ainda existe forte influência dos programas 

acadêmicos, associada à falta de clareza sobre os princípios do mestrado profissional 

permeando a pós-graduação brasileira. Isso se dá em detrimento da percepção das 

instituições de ensino superior sobre a potencialidade do mestrado profissional na sua 

missão social. Daí a pouca valorização dessa modalidade de pós-graduação (VILELA; 

BATISTA, 2016). A própria CAPES, em relatório de 2016, admite que o Mestrado 

Profissional ainda está impregnado com critérios acadêmicos (BRASIL, 2016). 

Tal influência pode estar relacionada à origem da pós-graduação stricto sensu no 

Brasil, inspirada em modelo norte-americano, com natureza acadêmica e de pesquisa 

(BRASIL, 2009). Foi sob a ótica norte-americana que o relatório de Bush foi elaborado 

em 1944, em que se valorizavam as pesquisas básicas, ou seja, aquelas realizadas sem 

fins práticos, como o único meio capaz de gerar progresso tecnológico. Sendo assim, 

durante um bom tempo, acreditou-se que apenas as pesquisas básicas mereciam 

investimento do governo e geravam tecnologia e inovação no país, sendo uma pesquisa 

com aplicabilidade dicotômica e capaz de inviabilizar a pesquisa básica, caso resulte em 

pensamento prematuro sobre sua utilidade. Esta ideia influenciou não só os Estados 

Unidos como outros países com relação ao investimento em pesquisa nos tempos de paz 

e ainda tem influência nos dias de hoje (STOKE, 2012). O fato é que apenas os cursos 

acadêmicos, que não têm compromisso em desenvolver pesquisas aplicáveis a prática 

profissional, recebem investimento.  

Entrou em vigor recentemente a portaria nº 60, de 2019, que regulamenta o 

mestrado e o doutorado profissionais no âmbito da CAPES e que vai nortear a avaliação 

dos programas do quadriênio em atividade. Essa portaria diz que o trabalho de 

conclusão de curso deve atender às demandas da sociedade, alinhadas com o objetivo do 

programa, utilizando-se o método científico e o estado da arte do conhecimento, 

seguindo-se os princípios da ética, e que o regulamento do programa profissional deverá 

indicar os formatos dos trabalhos de conclusão, assim como os mecanismos de registro 



134 

documentado sobre o conhecimento gerado pela pesquisa, para fins de verificação e 

avaliação. É importante destacar que o documento não menciona as tipologias dos 

trabalhos, embora um Qualis tecnológico esteja em fase final de elaboração pela 

CAPES (BRASIL, 2019). 

A ficha de avaliação do desempenho dos programas no quadriênio de 2013-2016 

analisou cinco quesitos: proposta, corpo docente, corpo discente, teses e 

dissertações/trabalhos de conclusão, produção intelectual e inserção social. Os quesitos 

de avaliação têm indicadores qualitativos e/ou quantitativos com estratificações de 

cortes para esses conceitos, sendo eles: insuficiente, fraco, regular, bom ou muito bom, 

de forma a permitir sua classificação segundo as notas 1, 2, 3, 4 ou 5 (BRASIL, 2017). 

A produção técnica do mestrado profissional foi avaliada no quesito produção 

intelectual, mediante o uso de indicadores, quantificando a produção técnica do 

programa (item 4.2 da ficha de avaliação) e sua distribuição entre os docentes 

permanentes (item 4.3 da ficha de avaliação). Essa avaliação oportuniza uma visão 

global da significância desse tipo de produção no conjunto de área (BRASIL, 2017).  

Dentre os tipos de produções técnicas do mestrado profissional, constatou-se, 

neste estudo, uma produção maior na tipologia desenvolvimento de técnicas, entre elas, 

protocolos, fluxogramas, formulários e atividades de capacitação. Esses tipos de 

produtos valem quantitativamente uma nota de cinco a dez pontos, segundo o quadro de 

avaliação da CAPES. Pode-se deduzir, levando em consideração que a pontuação das 

produções técnicas varia de 1 a 50 e que apenas um produto neste estudo poderia 

receber a nota máxima, por se tratar de um produto patenteável, que a avaliação das 

produções tecnológicas desenvolvidas nos cursos de mestrado profissional estudados 

não se propõe a atingir a nota máxima. O que precisa ser avaliado com cautela é se as 

necessidades de saúde não sugerem produções técnicas que apresentam uma pontuação 

mínima na ficha de avaliação da CAPES. 

Comprova-se o fato acima por meio do relatório de avaliação da CAPES, pois 

dois dos programas estudados receberam nota 3, atendendo ao padrão mínimo de 

qualidade, e um recebeu nota 4, considerado com bom desempenho no último 

quadriênio. Com relação ao impacto da produção tecnológica, dois programas foram 

avaliados com impacto regular e um, com bom impacto e ainda são apresentados em 

número reduzido e com impacto maior em nível local e regional (BRASIL, 2017). 
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Para a próxima avaliação quadrienal 2021, foi reduzido o número de quesitos da 

ficha de avaliação de cinco para três: programa, formação e impacto na sociedade
 

(BRASIL, 2018). 

No quesito ―programa‖, pretende-se avaliar o funcionamento, estrutura e 

planejamento do programa de pós-graduação em relação ao seu perfil e seus objetivos. 

A autoavaliação dos programas será considerada na próxima avaliação quadrienal com 

o objetivo de buscar valorizar a formação e seu processo, não focando apenas no 

produto. Já o quesito ―formação‖, terá seu foco na qualidade dos recursos humanos 

formados. A análise abrangerá aspectos como a qualidade das teses, dissertações, a 

produção intelectual de alunos e professores e das atividades de pesquisa, bem como a 

avaliação do egresso. Enquanto que o ―impacto na sociedade‖ estará  relacionado aos  

impactos gerados pela formação de recursos humanos e pela produção de 

conhecimentos do programa. A avaliação vai verificar o caráter inovador da produção 

intelectual, os efeitos econômicos e sociais do programa, a internacionalização e a 

visibilidade
 
(BRASIL, 2018). 

Essa ficha foi aplicada no seminário de meio termo que ocorreu em agosto de 

2019 com a expectativa de que a versão final seja utilizada na avaliação do quadriênio 

em vigor, embora ainda não haja, na ficha, os quesitos referentes à produção 

tecnológica. O objetivo é que essa nova ficha possa ser uma transição para uma 

avaliação multidimensional
 
(Brasil 2018).   

O resultado da pesquisa documental e as modificações no processo de avaliação 

da CAPES para avaliar o quadriênio em vigor, atesta que ainda existem muitas dúvidas 

referentes à produção tecnológica desenvolvidas no mestrado profissional e que há 

muita chance de alguns aspectos referentes ainda ao trabalho de conclusão de curso, 

como a produção técnica, a translação do conhecimento, assim como aplicabilidade no 

serviço e o dimensionamento do impacto, perpetuarem-se para os próximos anos.  

 

 

6.1.2 As relações dos produtos desenvolvidos no mestrado com as necessidades de 

saúde 

 

 Para relacionar os produtos desenvolvidos no mestrado profissional com as 

necessidades de saúde, foram avaliados três aspectos: contexto em que foi desenvolvido 
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o produto, o tipo de tecnologia desenvolvida na perspectiva da finalidade do uso e a 

taxonomia das necessidades de saúde, segundo Norma Fumie Matsumoto e Luis Carlos 

de Oliveira Cecílio (2006).  

É importante esclarecer que os produtos desenvolvidos no mestrado profissional 

na área da Enfermagem não partiram dessa taxonomia, sendo apenas um instrumento 

utilizado nesta pesquisa como uma referência para caracterizar os produtos frente às 

necessidades de saúde por eles emergidas.  

  

Contexto em que foi desenvolvido o produto  

 

O contexto do desenvolvimento dos produtos foi avaliado com base no cenário 

para onde o produto poderia ser implantado e classificado por áreas de atenção, segundo 

a Carteira de Serviços – Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro (2016), área de 

Formação e outras áreas. As áreas de atenção são:  

 Atenção primária: Centro Municipal de Saúde - CMS, Clínica da Família (CM) 

 Atenção secundária: Policlínica, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 

Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e Centro de Reabilitação.  

 Atenção terciária: Maternidade, Hospital, Instituto.  

 

Foram consideradas áreas de formação: curso técnico profissionalizante, 

graduação, pós-graduação lato sensu e stricto sensu na área da enfermagem. 

 

Quadro 7: Contexto dos produtos do Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem.   Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 2018.  

Contexto dos Produtos 

Classificação Programa A Programa B Programa C Total 

Atenção primária  11 2 0 13 

Atenção secundária 2 6 1 9 

Atenção terciária  6 42 13 61 

Formação 14 0 0 14 

Outros  0 2 1 3 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

 

Verificou-se que a atenção terciária foi o contexto com maior construção de 

produções tecnológicas (61%).  
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A atenção terciária, também conhecida como de alta complexidade, designa o 

conjunto de terapias e procedimentos de elevada especialização, que envolvem alta 

tecnologia e/ou alto custo, como: oncologia, cardiologia, oftalmologia, transplantes, 

parto de alto risco, traumato-ortopedia, neurocirurgia, diálise (para pacientes com 

doença renal crônica), otologia (para o tratamento de doenças no aparelho auditivo). 

Envolve ainda a assistência em cirurgia reparadora (de mutilações, traumas ou 

queimaduras graves), cirurgia bariátrica (para os casos de obesidade mórbida), cirurgia 

reprodutiva, reprodução assistida, genética clínica, terapia nutricional, distrofia 

muscular progressiva, osteogênese imperfeita (doença genética que provoca a 

fragilidade dos ossos) e fibrose cística - doença genética que acomete vários órgãos do 

corpo causando deficiências progressivas (BRASIL, 2015).  

Ainda na atenção terciária, existem procedimentos ambulatoriais de alta 

complexidade como a quimioterapia, a radioterapia, a hemoterapia, a ressonância 

magnética e a medicina nuclear, além do fornecimento de medicamentos excepcionais, 

tais como próteses ósseas, marca-passos, stendt cardíaco etc (BRASIL, 2015). 

Dentro da atenção terciária, a área hospitalar foi o cenário onde foi criado e/ou 

para onde foram criadas mais produções tecnológicas. Uma justificativa para esse 

resultado é um dos cursos terem como foco a tecnologia no espaço hospitalar.  

Os hospitais são instituição complexas, com densidade tecnológica específica, de 

caráter multiprofissional e interdisciplinar, responsável pela assistência aos usuários 

com condições agudas ou crônicas, que apresentem potencial de instabilização e de 

complicações de seu estado de saúde, exigindo-se assistência contínua em regime de 

internação e ações que abrangem a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o 

diagnóstico, o tratamento e a reabilitação (BRASIL, 2013). 

Na sequência do contexto com maior desenvolvimento de pesquisas, vem a 

atenção primária como principal cenário da ESF, pesquisadas também por alunos do 

curso com foco no ensino em saúde, e a atenção secundária, tendo como cenário a UPA. 

Os outros contextos que surgiram foram órgãos de fiscalização, como COREN e 

COFEN. 

A área de formação foi o segundo contexto de maior produção, relacionados 

principalmente à formação lato sensu nos cursos de residência, esses produtos foram 

desenvolvidos especificamente por um programa que tem como foco o ensino na saúde, 

os demais cursos estudados não têm pesquisa no contexto do corte temporal estudado.  
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Tecnologias Produzidas 

 

Buscando identificar qual tipo de tecnologia estava sendo desenvolvido no 

mestrado, avaliando a tipologia e objetivo dos produtos, utilizou-se como referência a 

classificação tecnológica segundo Nietsche, Backes, Colomé, Ceratti, Ferraz (2005) 

 Tecnologias educacionais: dispositivos para a mediação de processos de ensinar e 

aprender, utilizadas entre educadores e educandos, nos vários processos de 

educação formal-acadêmica, formal-continuada. 
 

 Tecnologias assistenciais: dispositivos para a mediação de processos de cuidar, 

aplicadas por profissionais com os clientes-usuários dos sistemas de saúde na 

atenção primária, secundária e terciária.
 

 Tecnologias gerenciais: dispositivos para a mediação de processos da gestão, 

utilizadas por profissionais nos serviços e unidades dos distintos sistemas de 

saúde.
 

 

Quadro 8: Relações dos produtos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem.   

Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 2018.  

Tecnologias 

Classificação Programa A Programa B Programa C Total 

Educacional 29 26 2 57 

Assistencial 0 17 8 25 

Gerencial 4 9 5 18 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

Verificou-se que a principal tecnologia desenvolvida foi a educacional e as 

principais produções tecnológicas desenvolvidas foram: curso de capacitação, oficina, 

grupo de reflexão, vídeo, ambiente virtual e cartilhas. 

O resultado apresentado justifica-se com um programa que têm como foco a 

educação. Com isso, 14% dos produtos analisados foram desenvolvidos no contexto de 

formação profissionalizante e 15% dos produtos desenvolvidos no contexto das áreas de 

atenção estavam relacionados à educação permanente e continuada.  

Contudo, os outros dois programas com foco na assistência em enfermagem e 

tecnologia hospitalar desenvolveram 28% das tecnologias educacionais aqui analisadas, 

todas elas nas áreas de atenção, com maior produção na atenção terciária, com objetivos 

correlatos à educação continuada e permanente. 
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A área hospitalar foi o principal cenário de estudo e desenvolvimento de 

produção tecnológica. Isto evidencia que além da assistência, os hospitais constituem-

se, ainda, em espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa e avaliação 

de tecnologias em saúde para a Rede de Atenção à Saúde, previstos na Política Nacional 

de Atenção Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), na 

portaria nº 3.390, de 2013 (BRASIL, 2013). 

A educação continuada e permanente se caracteriza pelo processo de 

continuidade de ações educativas, embora tenha metodologias diferentes e, quando 

implementadas em conjunto, possibilita a transformação profissional através do 

desenvolvimento de habilidades e competências e assim fortalece o processo de trabalho 

(SARDINHA et al., 2013). É também uma ação educativa que trabalha de forma 

uniprofissional, busca uma prática autônoma, enfoca temas e especialidades, tem por 

objetivo a atualização técnico-científica, com periodicidade esporádica, além de se 

utilizar de metodologias fundamentadas na pedagogia de transmissão e espera atingir a 

apropriação do saber científico de forma passiva.  

Já a educação permanente trabalha de forma multiprofissional, busca uma 

prática institucionalizada, tem por objetivo a transformação de práticas técnicas e 

sociais, a periodicidade é contínua, fundamenta-se na pedagogia centrada na reflexão, 

crítica e resolução de problemas, em que o resultado é a mudança institucional, a 

apropriação ativa do saber científico, fortalecendo a equipe de trabalho (SARDINHA et 

al., 2013). 

 É importante destacar que as produções tecnológicas analisadas com foco na 

educação continuada e educação permanente nos serviços de saúde desenvolveram 

propostas de maneira adequada, respeitando a característica de cada ação educativa.  

 

Relação com as necessidades de saúde 

 

 A fim de avaliar se os produtos se relacionavam com as necessidades de saúde, 

foi utilizada uma taxonomia das necessidades de saúde, proposta por Norma Fumie 

Matsumoto e Luis Carlos de Oliveira Cecílio. Tal Taxonomia coloca em questão 

elementos para o entendimento da realidade a partir da perspectiva dos sujeitos imersos 

em sociedade, por entendê-los como potencialmente repletos de inúmeras necessidades 

na condução da vida.  
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A taxonomia de Cecilio e Matsumoto trabalha com a ideia de que as 

necessidades de saúde poderiam ser apreendidas, de forma bastante completa, em uma 

taxonomia organizada em quatro grandes conjuntos de necessidades (CECÍLIO, 2001): 

- Necessidade de boas condições de vida: essas necessidades, tanto podem 

estar relacionadas às ―fisiológicas‖, como alimentação, saneamento, moradia, como às  

mais ―complexas‖, como segurança e afeto. E podem ser interpretadas sob a ótica da 

História Natural da Doença ou pela Determinação Social do Processo Saúde Doença.  

- Necessidade de garantir acesso ao consumo de tecnologias de saúde 

capazes de melhorar e prolongar a vida: respeito à necessidade de acesso às 

tecnologias leves (habilidades relacionais), leve-duras (ações programáticas, práticas) e 

duras relacionadas (equipamentos, infraestrutura). Cabe dizer que a importância 

hierárquica da oferta e consumo dessas tecnologias dependerá das necessidades reais de 

cada usuário. 

 - Necessidade de criação de vínculos (a) efetivos entre cada usuário e uma 

equipe e/ou um profissional: a formação de vínculos entre usuário e comunidade e a 

equipe e um profissional compõe essa categoria. Aqui, entende-se vínculo como 

encontro de subjetividades, contínua no tempo, pessoal e intransferível. 

- Necessidade de cada pessoa ter graus crescentes de autonomia no seu 

modo de andar a vida: refere-se à necessidade dos sujeitos de terem autonomia, ou 

seja, ter a possibilidade de reconstrução e ressignificação dos sentidos de sua vida e de 

sua forma de viver, abrangendo também a luta pela satisfação de suas necessidades. 

Porém, nem todas as produção técnicas se ―encaixavam‖ nesses grupos, sendo 

criados mais dois grupos: necessidades de saúde do trabalhador e necessidades de 

qualificação profissional/formação. As informações avaliadas foram: problema de 

pesquisa, tipologia,  objetivo do produto e sujeitos a quem se destina o produto. 

 

Quadro 9: Necessidades de saúde.   Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 2018.  

Necessidades de Saúde 

Classificação  Programa A Programa B Programa C Total 

Necessidade de boas condições 

de vida. 

1 1 0 2 

Garantia de acesso a todas as 

tecnologias melhorem e 

prolonguem a vida.  

14 30 11 55 

Necessidade de ter vínculo com 

um profissional ou equipe 

(sujeito em relação). 

1 5 1 7 
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Necessidade de autonomia e 

autocuidado na escolha de 

modo de “andar a vida” 

(construção do sujeito). 

2 11 3 16 

Necessidades de saúde do 

trabalhador.  

0 5 0 5 

Necessidades de qualificação 

profissional/formação.  

15 0 0 15 

Fonte: Elaboração da autora, 2018. 

Dentro da taxonomia, a necessidade de saúde que teve mais produção técnica foi 

―garantia de acesso a todas as tecnologias que melhorem e prolonguem a vida‖.  As 

principais produções tecnológicas desenvolvidas que atendiam essa necessidade foram: 

protocolo, manual, formulário, instrumento de checagem, instrumento de avaliação, 

roteiro de orientação, plano de ação, subconjunto de terminologia CIPE, diagnóstico de 

NANDA, resolução de COFEN e ferramenta computacional. 

Esta necessidade criada dentro da taxonomia das necessidades de saúde partiu 

dos conceitos de tecnologias leve, leve-duras e duras (MERLHY, 1997). Porém, os 

autores realizaram uma reconceitualização com objetivo de abandonar qualquer 

pretensão de hierarquizar essas tecnologias. Ou seja, eles questionaram a ideia 

prevalente de que as tecnologias duras, aquelas baseadas na produção de procedimentos 

dependentes de equipamentos seriam mais ―complexas‖ e aquelas mais relacionais, do 

tipo leve, seriam menos ―complexas‖. Nesse sentido, os autores trabalharam com a ideia 

de Campos (1992) de que o valor de uso que assume cada tecnologia de saúde é sempre 

definida a partir da necessidade de cada pessoa, em cada singular momento que vive 

(CECILIO, 2001). 

De tal forma, as necessidades de garantia de tecnologia não foram atendidas com 

criação de tecnologias duras, como equipamentos e infraestrutura, mais sim tecnologias 

leve-dura e leve investindo em habilidades relacionais, e ações programáticas e práticas. 

O principal problema investigado estava relacionado à sistematização da assistência de 

enfermagem. Tal necessidade busca prestar uma assistência de modo ordenado, 

organizando e gerenciando recursos para uma assistência qualificada e segura. 

Para Cecilio (2001), o diagnóstico precoce de uma hipertensão arterial para 

determinada pessoa, em determinado momento de sua vida, é tão crucial quanto o 

acesso a um exame de cineoangiocoronariografia para outro, em diferente momento. 

A garantia de acesso a todas as tecnologias que melhorem e prolonguem a vida 

estava presente nos produtos com proposta na educação continuada, em que a maioria 
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das produções tecnológicas tinha o objetivo de capacitar e fortalecer a equipe de 

trabalho com reflexão, críticas e resolução de problemas específicos de um perfil de 

sujeitos atendidos no cenário estudado. Igualmente pode ser vista na criação de 

terminologias com objetivos de uma linguagem unificada que facilite a documentação 

da prática da Enfermagem, proporcionando um cuidado baseado em evidência.  

A segunda necessidade de saúde que mais teve produções tecnológicas foi a 

necessidade de autonomia e autocuidados, em seguida a necessidades de vínculo com o 

profissional e/ou equipe. 

As principais produções tecnológicas desenvolvidas que atendiam a necessidade 

de autonomia foram: jogos educativos, simuladores realísticos, cartilhas, folders, 

vídeos, blogs e protocolos. 

A necessidade de investir na autonomia do sujeito tem sido objeto de 

investigação de pesquisas, com objetivo de o indivíduo ter o poder e a habilidade de 

decidir ou agir sobre si próprio.  

O foco nesse objeto se dá pela busca de modificar a visão tendenciosa de que o 

indivíduo doente, com dor e/ou com limitações físicas reaja de maneira regressiva.  Os 

profissionais de saúde tendem a reforçar ainda mais a regressão do paciente, já que estes 

aceitam docilmente as normas, regras e rotinas impostas pela instituição (BARROS; 

CHIESA, 2007).  

A enfermagem, por ter um surgimento histórico dentro dos hospitais, num 

regime disciplinante, tem sua prática voltada para as normas e rotinas impostas, visando 

o controle dos corpos doentes, trabalhando de uma forma paternalista.  Esta atitude é 

justificada pelo conhecimento científico que o profissional detém e que seus assistidos 

não detêm, restando ao paciente a posição de recebedor de um bem feito por outro 

(BARROS; CHIESA, 2007). 

 Todavia, as pesquisas têm considerado cada vez mais a individualidade do 

cidadão e, para isso, é importante que, na sistematização da assistência de enfermagem, 

o usuário passe de objeto para sujeito da assistência. 

Para tanto, é importante a função educativa do enfermeiro numa postura ética, 

que visualize o usuário como capaz de ação própria e resolutiva para a solução de seus 

problemas, contribuindo, dessa forma, para a desalienação e libertação desse sujeito. O 

usuário poderá experimentar um poder de decisão maior sobre seu próprio corpo, com 

base em conhecimentos compartilhados sobre sua saúde (BARROS; CHIESA, 2007). 
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As produções tecnológicas desenvolvidas no mestrado profissional objetivam 

diminuir as internações hospitalares e promover autonomia e segurança para os 

pacientes e familiares desenvolverem tratamentos e recuperação em seus domicílios, 

proporcionando autonomia para desenvolver o autocuidado. 

 A necessidade de se estabelecer vínculo com os profissionais da saúde foi uma 

iniciativa que precisou de uma análise mais cautelosa, pois os problemas estudados 

eram muito semelhantes aos problemas que atendiam à necessidade de autonomia.  

Segundo um dos autores que propõem a taxonomia adotada neste estudo, o 

vínculo do usuário com o profissional ou equipe de saúde potencializa a transformação 

da prática diária e valoriza a construção de sujeitos autônomos (MATSUMOTO, 1999) . 

Moraes, Bertolozzie e Hino (2011) afirmam que o vínculo parece estar 

intimamente relacionado às necessidades de autonomia e de autocuidado. De fato, a 

relação de confiança possibilita o fortalecimento das potencialidades para o 

enfrentamento do processo saúde-doença. 

As principais tecnologias desenvolvidas para a necessidade de vínculo foram: 

grupo de reflexão e vídeo de sensibilização para os funcionários, que apesar de ser uma 

atividade de educação permanente, teve como foco a sensibilização dos profissionais 

através da empatia, estabelecendo vínculo com familiares e pacientes com diagnóstico 

de HIV/AIDS, obesidade mórbida, dependentes químicos e pacientes críticos. Salas de 

espera com ambiente acolhedor e humanizado para pacientes e familiares, objetivando 

não só o vínculo como também a educação em saúde, promovendo autonomia, cuidado 

e conhecimento. Roteiro para monitoramento por telefone e aplicativo para que o 

paciente possa realizar seu tratamento em domicílio, contendo acesso à equipe de saúde.  

Para Cecílio (2001), a simples participação em um grupo de hipertensos ou de 

diabéticos pode ser a tecnologia que melhor responde a determinadas necessidades e 

pode ter alto grau de impacto na qualidade de vida daquela pessoa. O autor propõe uma 

reconceitualização de serviço de referência, considerando necessária a existência de 

novos fluxos e possibilidades de captação de clientes nas várias portas de entrada do 

―sistema‖ de saúde.   

Percebe-se que ainda são poucos os estudos que priorizam o vínculo com a 

equipe profissional como uma necessidade de saúde, os produtos analisados buscam 

recursos de sensibilização e monitoramento, mas que são estratégias ainda insuficientes 

para estabelecer vínculo com os pacientes.  
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Para Matsumoto (1999), o vínculo é muito mais do que a inscrição de um 

usuário a um serviço de saúde: é uma relação contínua, pessoal e intransferível, um 

encontro de subjetividades. Para tanto, é necessário restabelecer a arte da fala e da 

escuta entre profissionais e usuários, entre equipe e família, entre instituição e 

sociedade.  

O cuidado em saúde deve ser planejado a partir das necessidades e dos serviços 

de saúde, que devem estar preparados para lidar com elas, compreendendo os 

significados sobre sua natureza na interseção dos sujeitos implicados — nos momentos 

da produção e do consumo da saúde — de forma a buscar promover a autonomia dos 

sujeitos (MORAES; BERTOLOZZI; HINO, 2011). 

A necessidade de qualificação profissional/formação foi um grupo criado, e é a 

terceira com mais produção técnica. Esse grupo atende às tecnologias educacionais com 

foco na educação profissionalizante e as principais produções tecnológicas 

desenvolvidas que atendiam essa necessidade foram: diretrizes, oficinas e vídeos. Os 

principais objetivos das produções tecnológicas eram capacitação pedagógica aos 

enfermeiros preceptores e qualificação para os graduandos e para os residentes de 

Enfermagem.
 

 

 

6.1.3 Limitações do estudo documental: 

 

O estudo apresentou como limitação o não acesso a 27 dissertações defendidas 

no corte temporal. O percentual de 21% não foi disponibilizado pelos alunos à 

universidade, o que impediu a caracterização total dos produtos.  

Outra limitação bastante significativa foi a dificuldade em identificar o produto 

na dissertação por uma falta de padronização na organização dos trabalhos. Cabe 

ressaltar a possibilidade de padronização ser algo muito engessado, o que limitaria o 

poder de criação do pesquisador. Contudo, percebeu-se a falta de clareza do produto no 

texto. Por vezes, o produto constituía a técnica desenvolvida ao longo da pesquisa, 

como um grupo, uma oficina, um curso. Outras tantas, apresentava-se como um 

material físico: folder e cartilha, embora não estivessem anexados à dissertação. 
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6.2 Questionário 

 

O resultado do questionário será apresentado em 5 subcategorias: perfil dos 

participantes, informações sobre o produto desenvolvido no Mestrado Profissional, 

cenário em que foi desenvolvido o produto, processo de implantação do produto e 

fatores que influenciaram a não implantação do produto. Ao final dos resultados, será 

apresentada a discussão dos mesmos. Optou-se por manter no corpo do texto as 

respostas na integra às perguntas abertas. 

 

6.2.1 Perfil dos participantes 

 

Responderam ao questionário, até a data 05 de novembro de 2018, 56 alunos 

egressos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem, o que representa 44% da 

população alvo. O quadro 10 mostra a distribuição dos participantes entre os três 

programas estudados. 

 

Quadro 10: Quantidade de participantes distribuídos por programas. Rio 

de Janeiro - RJ, Brasil, 2018. 

 
Fonte: Planilha Google, 2018. 

O quadro 11 apresenta a distribuição dos participantes por anos de defesa da 

dissertação. 
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Quadro 11: Distribuição dos participantes por anos de defesa da 

dissertação. Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 2018. 

 

Fonte: Planilha Google, 2018. 

 

Como é de se esperar de uma profissão com predominância de mulheres, a maior 

participação feminina: 41 participantes (73%) e 15 do sexo masculino (27%). A faixa 

etária variou de 28 a 62 anos e a média de idade dos participantes foi de 42 anos. 19 

enfermeiros(as), ou seja, 34% estão cursando o doutorado.  

Vale ressaltar que através do formulário foi possível tomar conhecimento de 

mais oito produções tecnológicas que não estavam disponíveis na pesquisa documental, 

pois esses egressos responderam ao questionário, porém ainda não entregaram sua 

dissertação à universidade.  

 

  

6.2.2 Informações sobre o produto desenvolvido no Mestrado Profissional 

 

Quanto à tipologia dos produtos, verificou-se que não houve divergência na 

classificação da produção técnica feita pelos participantes no questionário, sendo a 

mesma apresentada na pesquisa documental. Esta constatação valida a classificação 
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feita na pesquisa documental, que apresentou muita dificuldade para identificar e 

classificar as produções tecnológicas. 

O quadro 12 mostra a tipologia dos produtos dos participantes. As três principais 

produções tecnológicas desenvolvidas pelos respondentes foram: 

 Desenvolvimento de técnicas e processos: protocolo, fluxograma, 

subconjunto terminológico, proposta de diagnóstico de enfermagem para a 

NANDA-I, instrumento de passagem de plantão, formulário, roteiro, diretriz 

e guia. 

 Desenvolvimento de material e instrucional: folder, cartilha e manual. 

 Desenvolvimento de aplicativo: aplicativo, grupo em perfil pessoal na 

internet, chat (blog), ambiente virtual de aprendizagem, fanpage, vídeo. 

 

Quadro 12: Distribuição dos produtos de acordo com a tipologia da 

CAPES. Rio de Janeiro (2018). 

 

Fonte: Planilha Google, 2018. 

 

A finalidade dos produtos, de um modo geral, estava relacionada à educação, 

inclusive na capacitação e qualificação profissional para assistência, principalmente 

relacionada à educação permanente, sistematização da assistência e orientações para os 

pacientes e familiares.  
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Quadro 13: Resposta dos participantes quanto à finalidade do produto 

Treinamento em serviço 

Educação em saúde 

Orientação para a alta ao paciente transplantado renal. 

Educação permanente de profissionais de Enfermagem 

Era descrever a técnica de aspiração para pacientes com função pulmonar preservada 

Assistência a saúde 

Sistematizar o processo de comunicação durante a passagem de plantão em enfermaria de cirurgia 

cardíaca. 

Reunir a rede de saúde e implantar a EPS no município 

Educação permanente 

Informar à família que acompanha a criança durante a internação na emergência sobre a rotina, e 

de que forma, este acompanhante pode ser terapêutico nos momentos de procedimentos invasivos. 

Orientação para pacientes 

Informação para a segurança do profissional 

Produzir uma proposta pedagógica de capacitação que visualiza o trabalhador como sujeitos ativos do 

processo ensino aprendizagem. 

Qualificar a prática da preceptoria na atenção básica 

Capacitar os enfermeiros para a coleta do sangue umbilical e placentário para obtenção de células- 

tronco 

Orientar usuários que vão ser submetidos à cineangiocoronariografia 

Otimizar a segurança do paciente cirúrgico pediátrico 

Divulgar informações e eventos sobre infecção sexualmente transmissíveis 

Proporcionar um dimensionamento de Enfermagem específico na ILPI. 

Pessoas desenvolverem habilidades criativas com tecidos floridos 

Auxiliar na sistematização da assistência de Enfermagem 

Unificar a abordagem na atenção básica dos serviços ligados a faculdade na qual sou preceptora 

Promover a segurança medicamentosa intravenosa 

Subsidiar o cuidado 

Auto Avaliação 

Oferecer estratégias pedagógicas a para o desenvolvimento de metodologias ativas no ensino de 

Enfermagem 

Incorporação à EPS nas práticas de ensino do Neuro, considerando o trabalho como campo de 

possibilidades. 

Definir o processo de trabalho da equipe de Enfermagem no setor de Tomografia Computadorizada 

Devolver ao cenário do estudo a minha contribuição como Enfermeira pesquisadora no intuito de 

atualizar a equipe. 

Levantar literatura e notícias sobre automedicação responsável 

Sistematizar a assistência em CME 

Melhorar a segurança do sistema de medicação na UTI neonatal 

Indicadores 

Construção de uma tecnologia educacional com ênfase na capacitação de profissionais de saúde e 

docentes que atuem na área da saúde da criança e direcionada a outros alunos que estejam iniciando a 

graduação de Enfermagem e, também, a professores e supervisores de Enfermagem do campo prático. 

Enumerar as estratégias de saúde escolar aos alunos adolescentes para serem realizadas 

Divulgar as competências necessárias ao docente que facilitam o processo ensino aprendizagem no ensino 

superior de Enfermagem 

Avaliar a percepção e auxiliar o ensino 

Detectar falhas na prevenção de incêndio 

Padronização 

Educar e orientar quanto preceptoria 
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Mensurar os indicadores de qualidade da assistência de Enfermagem através de uma sistemática de 

análise consistente dos indicadores assistenciais 

Organizar os atendimentos às urgências e emergência em eventos de massa 

Assistência de Enfermagem ao paciente com risco de diabetes insípidos neurogênico 

Reduzir os riscos de Infecções relacionadas a assistência a saúde através dos dispositivos em questão. 

Elaboração de medidas que visem favorecer a integração ensino-serviço no processo de preceptoria do 

estudante de Enfermagem no DIP do HUAP. A oficina teve como objetivo, construir diretrizes para o 

trabalho cooperativo entre preceptores e docentes para a realização do estagio curricular de Enfermagem 

no DIP. 

Sistematizar e qualificar a assistência de Enfermagem a obesos 

Melhoria da EPS no nível local 

Orientar pré-operatório de cirurgia cardíaca 

Visa adesão e adequação às medidas de precaução de contato pelos profissionais de Enfermagem com 

foco em luvas 

Aprimorar ensino teórico prático 

Prevenir infecção urinária na gravidez e consequentemente diminuir os partos prematuros. 

Tomada de decisão de aspiração com suplementação de O2 

Servir como um guia para os enfermeiros que cuidam de pacientes com feridas tumorais, 

propiciando um cuidado seguro baseados em evidências científicas 

Ofertar à FMS de Niterói uma oficina de capacitação para preceptores enfermeiros da atenção básica; 

Aproximar, por meio da preceptoria, as instituições de saúde da FMS de Niterói da 

Universidade/EEAAC/Residência em Enfermagem em Saúde Coletiva.  

Identificar semanalmente os sintomas mais prevalentes durante o tratamento 

Oferecer aos pacientes atividades e oficinas que permitam expressão e empoderamento 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

Com relação ao contexto em que foi desenvolvido o produto, utilizando o 

mesmo referencial da pesquisa documental, Carteira de Serviços — Prefeitura da cidade 

do Rio de Janeiro (2016), verificou-se que a atenção terciária com 57% foi o principal 

contexto, seguido da atenção secundária com 16%, atenção primária 14%, unidade de 

formação com 9% e outros com 4%, sendo elas o COREN e SAMU.  

 

  



150 

Quadro 14: contexto dos produtos. Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 2018. 

 

Fonte: Planilha Google, 2018. 

 

Quanto ao destino dos produtos, ou seja, os sujeitos a utilizar a produção 

tecnológica, os principais foram: enfermeiros que atuam na assistência, com 52%; 

equipe multiprofissional, com 39%, seguidos por preceptores e alunos, com 27% cada.  

 

Quadro 15: destino do produto. Rio de Janeiro - RJ, Brasil, 2018.  

  

Fonte: Planilha Google, 2018. 

 

  Com relação às áreas de necessidades que a produção tecnológica abrange, os 

participantes responderam que atendem, principalmente, à área de formação e educação 
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permanente (32%); assistência ao paciente e à família (29%), tecnologia e 

inovação/avanço da profissão (23%) e organização de serviço/gestão (16%). É 

importante explicar que essas necessidades foram inspiradas nos resultados da pesquisa 

documental, porém não foi utilizada nesse formulário a taxonomia das necessidades de 

saúde para deixar o formulário com perguntas e respostas mais simples para os 

participantes responderem, uma vez que os produtos desenvolvidos no Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem não partiram dessa taxonomia, sendo esta apenas 

um instrumento utilizado na pesquisa em tela. 

 

Quadro 16: área de necessidades que o produto atende. Rio de Janeiro - RJ, 

Brasil, 2018. 

 

Fonte: Planilha Google, 2018. 

 

 

6.2.3 Cenário em que foi desenvolvido o produto 

 

Quanto ao vínculo empregatício dos participantes na instituição onde ocorreu a 

pesquisa, 44 (78%) são concursados; 6 (11%) trabalham com registro em carteira de 

trabalho; 1 (2%) trabalha com contrato temporário e 5 (11%) responderam ter outros 

27 

15 

30 

22 

0 10 20 30 40

Assistência ao Paciente/Família

Organização do serviço/Gestão

Formação/Educação Permanente

Tecnologia e Inovação/Avanço da Profissão

Área de Necessidades que o produto atende  



152 

vínculos: residente; não foi feita pesquisa de campo; preceptoria de uma instituição de 

ensino privada em uma instituição pública, aluno de mestrado e voluntário.  

 Desses, 29% (16) informaram não estar mais vinculados à instituição onde 

realizaram a pesquisa. Percebe-se que alguns participantes não tinham vínculo 

empregatício nos cenários de pesquisa, pois informaram serem residentes, estudantes 

que utilizaram o cenário apenas para fazer a pesquisa. Outros foram desligados da 

instituição, um participante informou que a instituição em que ele trabalhava desligou 

em massa todos os mestres e doutores. Uma participante passou em um concurso para 

docência após o mestrado e outra em um concurso que não especificou. Outra 

participante passou a trabalhar em um centro de referência. Apenas duas se aposentaram 

e uma decidiu dar dedicação exclusiva à formação, como podemos perceber no quadro 

17: 

 

Quadro 17: resposta dos participantes quanto à desvinculação do serviço. 

Rio de Janeiro (2018). 

Término da residência 

Fui dispensada. 

Para me dedicar integralmente ao Doutorado 

Não se trata de pesquisa de campo. 

Estou Aposentada 

Fiz concurso para docente 

Desligamento 

Empresa voltada aos lucros, fez desligamento em massa de mestres e doutores 

Era estudante 

Fiz apenas a pesquisa 

Estou aposentada 

Por conta de Tempo e outras atividades profissionais e acadêmicas 

Pedi exoneração. Não estava feliz 

Troquei de emprego 

Porque atualmente estou trabalhando no Centro de saúde de referência à Saúde da mulher do município. 

Passei para um concurso público 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

 

Dos 40 participantes que trabalham na mesma instituição, apenas 33 (82%)  

continuam atuando no cenário que desenvolveram o produto e sete (18%) não atuam 

mais nesse cenário, as justificativas estão no quadro 18. 
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Quadro 18: Respostas dos participantes quanto a não atuarem mais no 

cenário estudado. Rio de Janeiro (2018). 

Necessidade da instituição 

Convidada a ir para outro setor 

Fui convidada para direção científica do centro de estudos da minha área programática. 

A unidade em questão está fechada desde janeiro de 2015 por quebra do aparelho e obras de infra 

estrutura. 

Ordem de Serviço 

Fui convidada para gerenciar outro serviço 

Fui convidado a atuar em outra área da Rede de Saúde. 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

Apenas um participante acredita que o desenvolvimento do seu produto 

interferiu na sua saída do cenário, porém de forma positiva, pois a ―ampliação da 

qualificação‖, segundo o participante, fez com que ele(a) recebesse um convite da 

direção para trabalhar no centro de estudos da área programática. Outro acredita que 

talvez possa ter interferido sim, pois, segundo a pessoa, o seu produto: ―Induz o 

Enfermeiro/Preceptor a uma reflexão quanto ao seu papel na formação e sua atuação no 

campo de trabalho, bem como chama à reflexão a Rede de Saúde de Niterói no âmbito 

do compromisso com a construção de um profissional com o perfil crítico/reflexivo e de 

seu papel na articulação e na parceria entre ensino e serviço‖. 

 

6.2.4 Processo de implantação do produto 

 

Quanto à implantação do produto no cenário pesquisado, verificou-se que 29, ou 

seja, 52%, responderam que não conseguiram implantar e 27 (48%) conseguiram 

implantar. Desses que conseguiram, 25 eram concursados, ou seja 89%, duas (7%) 

trabalhavam com registro na carteira de trabalho, porém apenas uma continua 

trabalhando no mesmo cenário e a outra foi dispensada, mas elas relatam que seus 

produtos permanecem ativos no serviço.   Outra participante (4%) foi residente no 

cenário e não sabe informar se seu produto continua sendo implantado.  

Os produtos conseguiram ser implantados nos seguintes contextos: 15 na 

atenção terciária (55%), sendo 13 em hospital e 2 em maternidade; 6 em  atenção 

primária (22%), sendo 2 em CMS e 4 em ESF; 1 em atenção secundária (policlínica) e 1 

no SAMU, representando 4% em cada e 4 em unidades de formação (15%). 
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As produções tecnológicas implantadas foram: 10 sobre desenvolvimentos de 

técnica (37%), entre as tipologias estão: roteiro, guia, protocolo e oficina; 6 sobre 

desenvolvimento de material didático e instrucional  (22%), sendo eles, manual, jogo 

educativo, vídeo educativo e cartilha e uma sobre desenvolvimento de aplicativo (4%), 

que foi uma ferramenta computacional.    

As estratégias utilizadas para conseguir implantar o produto foram: conhecer ―o 

andando na rede‖; apresentar o resultado da pesquisa e seus benefícios; apresentar a 

proposta; dialogar com gestores, profissionais da saúde, docentes, usuários, conselho de 

saúde e todos os envolvidos; inserção dos trabalhadores no processo de criação e 

incorporação do produto, realizar treinamento em serviço e adoção de uma rotina 

institucional, deixar o produto acessível aos usuários e divulgação nas redes sociais.  

 

Quadro 19: respostas dos participantes quanto às estratégias utilizadas para 

conseguir implantar o produto no serviço. Rio de Janeiro (2018) 

Treinamento em serviço 

Adoção como rotina institucional 

Conhecendo e andando na rede, dialogando com gestores, trabalhadores da saúde, docentes, usuários, 

conselho municipal de saúde, CIES... 

Apresentação para chefia da unidade 

Solicitação ao gestor para implantar no sistema Intranet da Instituição 

Parcialmente, a proposta da política da EPS e o Plano Anual de Capacitação que o servidor faz jus. 

Apresentação dos resultados da pesquisa. 

A estratégia foi convencer a direção da instituição os benefícios da coleta do sangue do cordão umbilical 

e placentário para obtenção de células-tronco, se tornando posto de coleta onde os enfermeiros da 

instituição realizam a coleta e não só os enfermeiros do INCA/RJ 

Implantação do proposto através do serviço de educação continuada 

Internet e divulgação em redes sociais 

Trabalhando diariamente e depois desenvolvendo em outros locais de trabalho ao sair desta. 

Aproximação dos envolvidos no processo da segurança medicamentosa 

Disponibilizando versão impressa do manual para consulta dos enfermeiros 

Os produtos estão sendo utilizados de forma isolada na instituição de ensino na qual conclui o mestrado 

As oficinas realizadas durante a pesquisa foram fundamentais para discussão e inserção dos trabalhadores 

no processo de incorporação da EPS no núcleo. 

Com a participação de toda a equipe de Enfermagem 

Foi encaminhado a proposta dessa ação ao setor de cursos da Instituição 

Reunião e treinamentos com os envolvidos 

Desenvolvimento de parcerias, fácil aplicabilidade 

Rede social 

Após o mestrado, com a entrada da EBSERH no hospital, o tema indicador de qualidade, estava em 

discussão pela equipe gestora de Enfermagem e a educação permanente do HUAP. Dessa forma, a 

ferramenta apresentado pela minha pesquisa, uma tabela Excel, em que era possível consolidar os dados 

colhidos atendia a necessidade da gerência de Enfermagem. Fui convidada a dar palestras sobre o tema e 

a apresentar o trabalho para os enfermeiros do hospital. Fiz parte também de uma comissão (educação 

permanente e enfermeiros) para implantação dessa tabela nos vários setores, com a solicitação pelos 
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enfermeiros, da incorporação de outros indicadores específicos de cada setor. Porque disse que fui 

obrigada a dizer sim, pois quando me aposentei o processo estava em desenvolvimento 

Compartilhando todo o processo com a equipe multiprofissional e pacientes 

Roda de discussão 

Apresentação para chefia do setor 

Utilizei o Guia durante a preceptoria no serviço de Quimioterapia 

A cartilha foi aplicada nos grupos de gestante realizados na unidade de saúde. 

Apresentar a chefia e ao grupo de profissionais parceiros 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

Quanto à receptividade dos produtos no serviço, 17 participantes responderam 

que o produto teve boa aceitação dos profissionais. Porém, dois participantes 

ressaltaram que houve resistência da gestão.  Percebeu-se que, quando os usuários do 

produto (trabalhadores) são ativos na construção do produto e a produção tecnológica é 

origem de uma demanda própria do trabalhador, a aceitação e a adesão são maiores.  

 

Quadro 20: resposta dos participantes quanto à receptividade dos produtos 

no serviço. Rio de Janeiro (2018). 

Ótima aceitação 

Boa aceitação pela equipe. 

Foi recebido com entusiasmo pelos trabalhadores pois era um novo modo de educação para a saúde 

no município. Um lugar de encontros e afetos. Um lugar em que a poesia, música, e a arte 

transitava em meio as discussões sobre a prática profissional. Foi recebido com desconfiança pela 

gestão, pois foi um movimento vindo "da ponta". 

Ainda está em andamento 

Boa receptividade 

Gestor não aceitou muito bem pois acha que a capacitação afasta o profissional das atividades; o 

profissional se sentiu valorizado e consequentemente ganha o usuário pois estando melhor 

qualificado reflete na ponta. 

Com naturalidade, pois era necessário. 

Inicialmente foi difícil implantar o serviço, mas á medida que foram entendendo a relevância do 

projeto abraçaram o projeto. 

Com satisfação 

Muito bem 

Muito bem. Todos elogiam até hoje. 

A receptividade do guia foi surpreendente 

Com satisfação 

Não sei informar 

Como foram participantes ativos do processo de incorporação da EPS no núcleo, o produto foi bem 

aceito, já que se originou das demandas dos próprios trabalhadores. 

Foi bem aceito 

Muito bem! Os profissionais já estavam pleiteando treinamento 

Bem 

Fácil aceitação 

Muito bem. Colabora e ajuda a entender as funções de um preceptor 

Alguns enfermeiros com certa resistência para colher os dados requisitados. Quanto a gerencia e os 

gestores foi bem recebido 
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Com entusiasmo 

Com resistência 

Muito bem recebido 

Profissionais foram receptivos e gostaram da inovação 

Boa aceitação, já que o município não disponibilizava de material educativo sobre essa temática. 

Teve boa aceitação 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

A principal mudança decorrente da implantação da produção tecnológica foi 

relacionada ao trabalhador através da valorização profissional, melhora da autoestima, 

empoderamento, qualificação, troca de conhecimento e motivação para investir na sua 

formação com a realização do mestrado.  Em seguida, destaca-se a sistematização da 

assistência e otimização no processo de trabalho, resultando em uma qualidade no 

atendimento, maior adesão ao tratamento e aumento na ―qualidade de vida‖ do usuário 

do serviço. Um participante informou que seu produto tornou-se uma meta estabelecida 

no munícipio em que atua e que através dele o munícipio ganhou um prêmio no valor de 

130 mil. 

 

Quadro 21: resposta dos participantes quanto à principal mudança 

decorrente da implantação da produção tecnológica no serviço. Rio de Janeiro 

(2018) 

Aumento da notificação de queda de paciente 

Maior adesão ao tratamento e vigilância aos eventos adversos. 

Implantação da EPS no município com metas estabelecidas no Plano municipal de Saúde; implantação de 

um núcleo de EPS no  município, implantação de rodas em alguns serviços de saúde e na rede de 

urgência, recebimento de um Prêmio no valor de 130 mi para EPS do município. 

Ainda está em andamento 

Adequação no uso dos equipamentos de proteção individual 

Valorização profissional, melhora da autoestima, empoderamento e qualificação. 

Mais trocas de conhecimentos entre os preceptores. 

Nova atividade institucionalizada na instituição 

Sistematização da assistência de Enfermagem da clínica correspondente - cirúrgica 

Educação em saúde sexual e reprodutiva 

Estou elaborando livro para publicar sobre a arte de fuxicar. 

Adequação dos diluentes 

Facilitou a utilização da nomenclatura e vinculação das intervenções 

Não sei informar 

Valorização dos sujeitos que atuam no mundo do trabalho, dando atenção as suas vozes que se 

caracterizam em demandas que refletem a realidade do cotidiano do mundo do trabalho. 

Os exames são realizados com orientação para a equipe multiprofissional, pacientes e familiares. 

Profissionais se mostraram sensibilizados e motivados a investir numa pós-Stricto sensu 

Melhora do processo de trabalho 

Acessibilidade a mais uma ferramenta de trabalho para auxiliar o ensino 

Maior acolhimento ao residente 
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Na época da pesquisa com os dados consolidados no final de cada mês e a apresentação desses 

comparados com os meses anteriores, proporcionou discussão com a equipe de Enfermagem sobre as 

medidas que podiam utilizar para melhorar os resultados e também ver que medidas tomadas 

anteriormente tiveram resultados positivos 

Atendimento qualificado 

Melhoria do processo de trabalho 

Introdução da educação pré-operatória 

Desenvolvimento mais crítico dos residentes e maiores envolvimentos dos preceptores 

A partir de então começou- se a discutir nos grupos de gestante as formas de prevenção da infecção 

urinária. 

Houve uma construção de um movimento com vistas a um cuidado ampliado. 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

Quanto aos fatores que influenciaram a implantação dos produtos, os três 

destaques são: relação aos colegas de trabalho (58%), capacitação dos recursos humanos 

(46%) e política da instituição (42%), como se pode ver no quadro 22.  

 

Quadro 22: fatores que influenciam a implantação do produto. Rio de 

Janeiro - RJ, Brasil, 2018. 

 

Fonte: Planilha Google, 2018. 

 

Dos produtos implantados no serviço, 18 (67%) informaram que continuam 

sendo utilizados; 5 (18%) não souberam responder se continuam sendo utilizados e 4 

(15%) apontaram que não continuam sendo utilizados, dois devido a motivos 

relacionados à gestão do serviço e um por condições físicas do local e outro por 

mudança de setor, como exposto no quadro 23. 
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Quadro 23: resposta dos participantes quanto à justificativa para o produto 

não estar sendo mais implantado no serviço. Rio de Janeiro (2018).  

Mudança de gestão municipal, desmonte do trabalho que durou 3 anos. 

Porque é difícil para a gestão dar voz ao trabalhador. 

Condições físicas do local 

Porque eu e a equipe habilitada na época mudamos de setor, ficando segregados na instituição 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

Quando indagados se o produto está sendo desenvolvido em outro cenário 

diferente do pesquisado, 28 (50%) responderam que não; 14 (25%) responderam que 

sim e 14 (25%) marcaram a opção ―não sei responder‖.  

Dos que conseguiram implantar em outros cenários, dez já haviam implantado 

no cenário onde desenvolveram a pesquisa, e conseguiram implantar em outros setores 

da mesma unidade e/ou em outras instituições onde também tem vínculo empregatício, 

sendo eles relacionados a educação e a assistência. As outras quatro pessoas só 

conseguiram a implantação em outro cenário. Uma desenvolveu seu produto em uma 

unidade de formação, porém, com seu desligamento, só conseguiu implantar seu 

produto em seu novo emprego também uma unidade de formação, enquanto três 

participantes desenvolveram vídeo para ser utilizado na área hospitalar, porém só 

conseguiram implantar em unidades de formação.  

A estratégia utilizada para implementar o produto em outros cenários foi 

desenvolver um produto disponibilizado na internet ao qual todos tenham acesso, além 

de divulgação, desenvolvimento de um produto dentro das necessidades de serviço, 

segundo a política da instituição e interesses do gestor, assegurando sua execução 

(quadro 24). 

 

Quadro 24: resposta dos participantes quanto à estratégia utilizada para 

implantar o produto em outros cenários. Rio de Janeiro (2018) 

Uso da tecnologia como facilitadora da aprendizagem tem ampliado as propostas de ampliar os espaços 

de discussão, e a internet e seus dispositivos estão ao alcance de todos. 

Faz parte do Plano municipal de Saúde e asseguramos a necessidade da EPS junto ao CMS. A nova 

gestão manteve a proposta do NEPS e da formação para o trabalho. 

Necessidade de serviço 

A prática educativa crítica. Aproximação do pensamento de Paulo Freire. 

Parceria da com a divisão de Enfermagem, direção geral da instituição e sensibilização da equipe do 

centro obstétrico. Outro fator importante que fui coordenador do setor onde foi implantado o serviço, e na 

época esta coordenando a assessoria de ensino na instituição. 
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Acredito que no início foi um desafio. Mas hoje o reconhecimento e ter sido convidada para dar 

continuidade com trabalho voluntário lá. 

Aproximação dos setores 

Ofereci ao gestor a implantação do processo de Enfermagem 

Por ser uma Instituição Universitária, onde todos os profissionais precisam estar atualizados no 

acompanhamento de alunos para executar a Preceptoria. O chamado/ convite foi através do e-mail e 

cartazes locais. 

Determinação. Comunicação verbal e redes sociais com profissionais de saúde. 

Dinâmica de metodologias ativas e treinamento com equipe do CAP  

Rede social 

Algumas participações na escola, semana da Enfermagem, grupos de pesquisa. 

Como atualmente trabalho neste local e sou uma das responsáveis pelo grupo de orientação às gestantes, 

iniciei a implantação. 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

6.2.5 Fatores que influenciaram a não implantação do produto 

 

A maioria dos participantes justificou não ter conseguido implantar seu produto 

no cenário pesquisado por motivos relacionados à gestão do serviço, seja devido a falta 

de interesse e ou mudança do gestor, seja por questões políticas, ou em função de o 

cenário encontrar-se desativado, por falta de estrutura física e mão de obra. O 

desligamento da instituição também veio como uma justificativa para não implantação 

do produto. A questão de falta de tempo do egresso foi relatada por dois participantes. 

Existem produtos relacionados à sistematização da assistência que necessitam ser 

validados: cálculo original para o dimensionamento de Enfermagem, Subconjunto 

Terminológico da CIPE, proposta de Diagnóstico de Enfermagem de NANDA-I, 

resolução do COREN. Logo existem produtos em processo de implantação, mas 

também existem produtos que não foi feito nenhuma estratégia de implantação e 

produto que nem chegou a ser feito.  

 

 Quadro 25: resposta dos praticantes quanto ao motivo que influenciou a 

não implantação. Rio de Janeiro (2018) 

Não tive tempo 

Suspensão por anos do transplante renal e somente há pouco retornou, porém produto ainda nem 

foi produzido, muito menos implementado. 

Mudança de gestão 

Não houve interesse por parte do gestor 

O processo de SAE ainda esta em andamento e avaliando a possibilidade, pois já existe um 

instrumento em uso. 

Não é prioridade da agenda da instituição 
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Porque falta apreciação dos gestores. 

A unidade permanece fechada, ainda sem data prevista 

Porque é necessário a legalização do cálculo para implantação. 

O produto foi usado para estimular a sistematização da assistência, porém ele não foi reconhecido 

como um instrumento realmente necessário para que o uso da CIPE fosse garantido. 

Incompatibilidade de horários para realização da oficina, encontra-se se em agendamento 

Está sendo avaliado pela direção da unidade. 

Não houve interesse da gestão 

Aguardando validação clínica 

Desinteresse da gestão 

Desligamento do serviço 

Pelo desinteresse da gestão 

Minha saída da instituição bem no período de finalização 

Questões de gestão 

Política institucional 

Mudança na equipe administrativa e política 

Não realizei a validação do produto; falta de clientes, com a patologia por questões administrativas 

dos órgãos públicos. 

Nem tentei, com tanto impasses que já visualizei e depois eu pedi exoneração, engravidei, minha 

filha nasceu e meu foco era outro. 

Na verdade, a oficina foi realizada com sucesso parcial. Diretrizes para preceptoria foram elaboradas e 

mais nada aconteceu que esteja relacionado ao trabalho realizado. 

Necessito de registro do vídeo na Ancine e tem toda uma burocracia à ser vencida, além de alguns 

televisores do Hospital estarem desligadas não sendo possível sua transmissão. 

Não havia interesse entre os gestores 

A instituição não utiliza a CIPE como linguagem de Enfermagem padrão 

Devido a deficiência na articulação entre as instituições de ensino e serviço quanto ao objetivo dos 

projetos a serem desenvolvidos. 

Saí da empresa e não tinha Rh para fazer esse acompanhamento 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

Os três principais fatores  que influenciaram a não implantação foram: política 

da instituição, com 59% das ocorrências; plano do gestor, com 31%; disponibilidade de 

tempo do egresso e quantidade de profissionais na equipe, com 21% cada.  

 

Quadro 26: fatores que influenciam a não implantação do produto. Rio de 

Janeiro - RJ, Brasil, 2018. 
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Fonte: Planilha Google, 2018. 

 

Os participantes responderam que precisariam de uma instituição com políticas e 

gestores que valorizassem e apoiassem a formação permanente e a criação de produções 

tecnológicas para o serviço e capacitação do recurso humano, integração entre a 

academia e o campo prático (quadro 17). 

 

Quadro 27: resposta dos participantes quanto ao que seria necessário para 

conseguir implantar o produto no serviço. Rio de Janeiro (2018). 

Interesse da instituição 

Mais profissionais 

Colaboração de todos  

Novo olhar para a importância da EPS 

Convencimento dos gestores/ Apresentação do material às equipes/ treinamentos 

A percepção de cuidados paliativos como prioridade para a instituição 

A aquiescência do gestor e da educação permanente, a fim de que seja instituída e amplamente trabalhada 

nos setores de pediatria. 

Reabertura do setor 

Torná-lo legal, transformá-lo em uma Decisão COREN ou Resolução COFEN. 

Eu considero a necessidade de um refinamento e da sua implantação no sistema eletrônico de prontuários 

Reunir os preceptores envolvidos 

Coloca-lo em prática 

Atualização dos dados e aprovação do serviço de divulgação institucional 

Validar e o mais importante: ter enfermeiro no setor 

Internet em todas as unidades 

Aumentar o número de profissionais de saúde na escola, atenção da gestão, política institucional voltada 

para a saúde do adolescente 

Permanência no serviço, mas utilizei na nova instituição de ensino que trabalho atualmente 

5 

6 

5 

4 

6 

4 

17 

1 

9 

0 5 10 15 20

Outros

Quantidade de profissionais na equipe

Rotina do setor

Capacitação de recursos humanos

Disponibilidade de tempo

Custo operacional

Política da instituição

Relação com o colegas de trabalho

Plano Gestor

Fatores que influenciaram a não Implantação 



162 

Diversos recursos 

Mudança de cultura institucional 

Interesse gestor institucional e municipal 

Clientela em número potencial com a patologia de tumor cerebral em região selar que justifique a 

utilização do fluxograma. 

Treinamento da equipe, utilização de materiais de higienização. 

Integração entre academia e campo de prática, elaboração de plano diretor focado na integração entre 

ensino e serviço 

Estar registrado na Ancine e o interesse da educação permanente. 

Cultura organizacional 

Que fosse padronizado o uso da CIPE na instituição 

Neste sentido, os investimentos das instituições nos profissionais de saúde que acolhem projetos 

acadêmicos, devem ser vislumbrados e valorizados como possibilidades concretas de efetivação da 

articulação entre formação e serviços.  

Interesse da gestão, contratação e capacitação dos profissionais. 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

  

Quando questionados se haveria adesão caso desenvolvessem outro produto, 14 

(48%) responderam que não, em função da falta de interesse da instituição e dos 

gestores e por falta de integração entre a academia e o campo prático. 

 

Quadro 28: resposta dos participantes quanto à adesão de um novo produto 

no serviço. Rio de janeiro (2018). 

A falta de visão da gestão quanto a importância dos processos educacionais 

Pela característica da instituição em negar o tema cuidados paliativos 

A questão não é a implementação, mas o campo de aplicação pois neste momento permanece fechado. Há 

proposta para que até o fim deste ano após a chegada do novo aparelho de arco em c reabra-se o setor 

novamente. 

Desinteresse da instituição 

Atravessamos um momento político com jogo de interesses pessoais e não institucionais 

Desmotivação 

Pelo desinteresse da gestão 

Pelo desligamento concomitante ao término do mestrado. Mas tive oportunidade de o empregar na atual 

instituição e colher bons frutos 

Custo operacional alto 

Trabalho em serviço público. E por conta da redução abrupta da clientela, por questões de públicas de 

governo, pouco pacientes estão chegando a nossa unidade com essa patologia. 

Burocracia institucional e falta de tempo para me dedicar a isso. Não seria dispensada do meu serviço 

para implantar qq coisa, mesmo que fosse para benefício da instituição. 

Pelos mesmos motivos apontados na resposta anterior (necessidade de integração entre academia e campo 

de prática) 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

Duas pessoas (7%) responderam que sim e 13 (45%) apontaram ―talvez‖ como 

resposta. Alguns não pensaram ainda qual seria esse produto. Os produtos que talvez 

conseguissem adesão estariam na tipologia de desenvolvimento de tecnologia, 
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desenvolvimento de técnica, desenvolvimento de aplicativo, desenvolvimento de 

material didático e instrucional. Um(a) participante informou ter criado um novo 

produto (protocolo), porém aguarda respostas para sua implantação.  

 

Quadro 19: resposta dos participantes quanto ao novo produto que talvez 

tivesse adesão. Rio de Janeiro (2018) 

Algo com rede social 

Poderia ser também uma cartilha. 

Fluxograma 

Protocolos de acessos vasculares. Minha área de atuação atual 

Um folder, pois seria mais simples. Fiz isso e ainda estou aguardando a resposta. 

Outra recomendação relacionada ao dimensionamento em outro nicho de atuação da Enfermagem. 

A versão eletrônica do subconjunto terminológico 

Vídeo educativo 

Não penso em outro produto no momento, acho que o folder é eficiente para a demanda!!! 

Não tenho outro produto em mente 

Que não mudasse a cultural da instituição 

Capacitação de BLS população local 

Cartilha com palestras concomitantes 

Talvez uma nova oficina de sensibilização, envolvendo desta vez, mais fortemente, os responsáveis pela 

gestão de recursos humanos em saúde do município. 

Acompanhamento dos sintomas apenas no dia da infusão da quimioterapia 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

Os participantes responderam que essas novas opções de produção tecnológica 

teriam mais possibilidades por serem mais simples, mais acessíveis e mais práticas. 

 

Quadro 30: resposta dos participantes quanto à justificativa para a adesão 

de um novo produto no serviço. Rio de Janeiro (2018) 

Acessível em qualquer lugar 

Por ser simples de ser compreendida pelo paciente, com figuras, facilitando o processo de educação ao 

paciente pelo enfermeiro. 

Não 

Grande demanda 

Por ser mais rápido e simples. Menos complicado. 

Porque ainda existem lacunas relacionadas ao dimensionamento de Enfermagem a serem preenchidas. 

Porque todo o sistema do centro de reabilitação é informatizado 

Acesso mais rápido 

O Folder desenvolvido é lúdico, prático e bem rápido, com um custo de confecção bem pequeno. 

Não tenho outro produto em mente 

Porque não afetaria a cultural 

Não depende de questões políticas e atenderia a necessidade anterior do outro produto em assistir em 

urgência e emergência 

Não acredito, falta verba e interesse. O assunto é relevante quanto à gastos no orçamentos hospital e 

perdas humanas, mas não tem visibilidade necessária para mudanças. Depende da Plano gestor. 
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Por observar neste momento uma certa "abertura" na Gestão da Saúde do Município, propícia a receber 

novas ideias e desempenhar novo papel na construção de uma rede municipal de saúde comprometida na 

integralidade com o SUS. 

Porque a avaliação seria apenas no dia da infusão. Aplicaria no período que o paciente estivesse 

recebendo a medicação 

Fonte: Formulário Google, 2018. 

 

6.2.6 Discussão dos resultados do questionário 

 

A partir dos relatos dos enfermeiros egressos do curso de mestrado profissional, 

pode-se confirmar que existem fatores que influenciam a implantação da produção 

tecnológica nos serviços de saúde, na área da assistência, gestão ou docência. 

Percebem-se também que os principais fatores decisivos que influenciam a 

implantação das produções tecnológicas no serviço são as políticas da instituição e o 

gestor. Esses fatores são decisivos, pois influenciam na efetivação e na não efetivação. 

Logo, percebe-se que o aluno que conhecia a política da instituição e que buscou um 

diálogo com o gestor teve seu produto inserido no campo de trabalho, ao passo que  

aqueles produtos que não estavam alinhados à política da instituição e não 

correspondiam aos interesses dos gestores não conseguiram adesão no serviço.  A 

influência desses dois fatores ficou mais evidente quando os enfermeiros disseram que a 

mudança do gestor foi um fator que fez seu produto deixar de ser utilizado no serviço, 

como no discurso daqueles que não implantaram no cenário pesquisado, mas que o 

conseguiram em outro serviço e afirmam que isso ocorreu pois, nesse outro cenário, o 

produto era ―coerente‖ com as normas da instituição, conquistando o apoio do gestor.  

Os dados revelam que estratégias como apresentar o resultado da pesquisa e seus 

benefícios; apresentar a proposta; dialogar com gestores, profissionais da saúde, 

docentes, usuários, conselho de saúde e todos os envolvidos; inserção dos trabalhadores 

no processo de criação e incorporação do produto; realizar treinamento em serviço e 

adoção de uma rotina institucional, deixar o produto acessível aos usuários e divulgação 

nas redes sociais são fatores importantes nesse processo.  

Essas estratégias mostram que a produção técnica não pode ser construída 

apenas pelo pesquisador e também não é um produto do pesquisador. Pelo contrário, as 

estratégias eficazes tentam a participação ativa dos atores envolvidos no cuidado para 

escolha e construção da produção tecnológica que atenda às necessidades do problema 
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do serviço. Ou seja, as estratégias de implantação devem ser pensadas e feitas antes 

mesmo da construção do produto (OELKE; LIMA; ACOSTA, 2015).  

Diante disso, percebe-se que, para que a produção tecnológica desenvolvida no 

âmbito do mestrado profissional seja utilizada na prática, faz-se necessário um 

movimento multidirecional com co-construção de todos os atores envolvidos. Quando o 

movimento é transferencial com um fluxo unidirecional, que parte do pesquisador para 

o usuário, as possibilidades de implantação diminuem (BARBOSA; NETO, 2017). 

A perspectiva do mestrado profissional de realizar interação entre conhecimento 

científico e prática profissional também é conhecida como a translação do 

conhecimento (TC). A TC é uma terminologia relativamente nova no Brasil, contudo 

aparece nos documento de área da CAPES que fala de uma necessidade de ―estimular a 

translação de conhecimento para a prática de Enfermagem e saúde, na perspectiva da 

prática baseada em evidência‖ (BRASIL, 2017, p. 9).   

A TC abrange todas as etapas entre a criação do conhecimento e sua aplicação 

para produzir resultados benéficos para a sociedade.  Ela se difere do modelo de 

transferência por buscar uma ação multidirecional, agindo a partir da troca e diálogo 

entre diferentes saberes, incluindo o científico e o popular. (BARBOSA; NETO, 2017).  

Assim, o desenvolvimento de um plano de TC é essencial quando se inicia um 

novo projeto de pesquisa. Entre os principais elementos de um plano de TC, estão: 

identificação do problema e estabelecimento de canais de comunicação entre usuários e 

pesquisadores, desenvolvimento e seleção do tipo de pesquisa, análise do contexto, 

realização de atividades ou intervenções para translação de conhecimento e aplicação 

dos resultados na prática (CROSSETTI; GÓES, 2017). 

A CIHR (2016) tem duas abordagens de translação do conhecimento: TC 

integrada com os interessados e usuários e TC para o fim do projeto de pesquisa. Tendo 

como base essas duas abordagens, os resultados da entrevista sugerem que os produtos 

foram desenvolvidos na abordagem de TC para o fim do projeto de pesquisa, sendo 

esses os produtos com menor adesão por falta de interesse da instituição. Os produtos 

que tiverem uma abordagem de integração, por seu turno, conseguiram melhor adesão 

no serviço, por obterem maior envolvimento dos interessados no processo de construção 

do produto  

A literatura internacional descreve as principais barreiras para a implantação da 

TC no Brasil. Entre elas estão: falta de familiaridade; dificuldades para identificar 

problema de pesquisa relevante; pouco envolvimento dos principais interessados e falta 
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de parceria entre pesquisadores e usuários do conhecimento no processo de 

investigação; falta de concordância com evidências ou resultados de estudos; falta de 

percepção do valor e benefício de mudar a prática; falta de praticidade; falta de tempo e 

falta de motivação; baixos orçamentos para pesquisa e pouco enfoque em TC pelas 

políticas de agência de financiamento (OELKE; LIMA; ACOSTA, 2015 e 

CROSSETTI;  GÓES, 2017). A presente pesquisa identifica algumas dessas barreiras 

no relato dos participantes. 

São muitas barreiras a serem enfrentadas para que haja troca e aplicação do 

conhecimento com vistas a potencializar os benefícios decorrentes de inovações para 

fortalecer sistemas de saúde e a melhoria da saúde das populações, auxiliando, como no 

Canadá, a tomada de decisão do nosso país. Para melhor utilização de resultados de 

pesquisa é necessário adaptar modelos teóricos de TC para o contexto brasileiro. 

O documento de área publicado recentemente pela CAPES, recomenda que: ―O 

planejamento de cada programa precisa estar voltado ao desenvolvimento de boas 

práticas em saúde, com vistas à translação do conhecimento e sua aplicação em serviços 

de saúde‖ (BRASIL, 2019, p. 13). Contudo, o documento não indica nenhum modelo de 

translação do conhecimento.  

Essa recomendação tem sido atendida por alguns programas da área da 

Enfermagem, pois, em consulta aos sites, foi possível notar que já é possível identificar, 

na proposta de alguns cursos, a perspectiva da translação do conhecimento, porém não 

há nenhum modelo e as estratégias ainda não são muito explícitas.  

Através da entrevista, os participantes conseguiram descrever com mais clareza 

o produto desenvolvido e os desdobramentos, o que leva a crer que a descrição do 

produto no trabalho de conclusão de curso não permite avaliar a potência de aplicação 

no serviço e impacto, sendo necessário o investimento em novas ferramentas para 

desenvolver esse tipo de avaliação. 

 

6.2.7 Limitações do Questionário: 

 

O estudo apresentou como limitação a indisponibilidade dos egressos de 

preencherem o formulário, sendo necessário enviar dez e-mails para os alunos 

preencherem e pedir apoio de algumas secretárias e coordenadores de curso. O resultado 

foi o preenchimento dos formulários por 48% dos participantes da pesquisa. Em 
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contrapartida, oito participantes que preencheram o formulário não haviam participado 

da pesquisa documental por não terem disponibilizado o trabalho, sendo, nesse 

momento, possível conhecer a descrição dos seus produtos e o consequente processo de 

implantação.   
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6.3 Grupo-pesquisador  

  

Os dados do grupo-pesquisador foram produzidos a partir da experimentação 

estética, que propôs um varal poético inspirado em plantas diversas para refletir o tema-

gerador ―tudo que se planta se colhe: qual foi sua colheita no processo de 

desenvolvimento e implantação do produto?‖. Durante a experimentação, os co-

pesquisadores tiveram acesso a imagens, poesias e músicas de plantas que serviram de 

inspiração para produzir os dados de forma criativa, utilizando os materiais disponíveis. 

Participaram da produção de dados quatro co-pesquisadores, sendo três mulheres 

e um homem, ambos do mesmo programa de mestrado profissional. A produção 

artística dos participantes foi fotografada e será apresentada com o respectivo perfil de 

cada co-pesquisador. Para manter o anonimato, eles foram apelidados com quatro 

elementos da natureza: água, terra, fogo e ar.  

O perfil profissional do participante, assim como a produção tecnológica 

desenvolvida no curso de mestrado, a produção artística individual e o conhecimento 

gerado pelo grupo pesquisador foram validados por eles em um encontro chamado 

contra-análie. Nesse encontro, estavam presentes dois co-pesquisadores; outros dois 

validaram algumas informações enviada em um documento em word por e-mail.   

Será apresentada a produção individual dos co-pesquisadores com as 

informações validadas por eles e, posteriormente, mostraremos um quadro com os 

principais dados produzidos pelo grupo. 

. 
Figura 10: Mandala - Os quatro elementos da natureza 

 

Os 4 elementos no conhecimento 
 

No ar o conhecimento se propaga e 

inspira. 

Na terra o conhecimento enraíza e 

germina. 

Na água o conhecimento fluidifica, 

limpa e liberta. 

No fogo o conhecimento aquece, 

inflama, destrói para reconstruir. 

 

Rejane E.F. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2019)  
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6.3.1 Perfil dos participantes/ Produção tecnológica/ Produção artística  

 

Água tem 47 anos, foi aluna da primeira turma de mestrado do MPES, defendeu 

sua dissertação em 2013, e está cursando o doutorado. Seu produto é um vídeo vivencial 

com ex-alunos da graduação em enfermagem, que teve como objetivo a capacitação de 

profissional da saúde e graduandos, para ser utilizado em universidades, porém não foi 

implantado por questões políticas da instituição. Ela solicitou o desligamento do 

serviço, para se dedicar ao doutorado, pois a instituição não permitiu a redução da carga 

horária para investimento na educação continuada, o que a deixou desmotivada. Porém 

vem implementando seu produto em outras universidades, apresentando o vídeo em 

suas aulas de ensino clínico teórico e prático em saúde da criança e do adolescente e em 

atividades como palestras e aulas como convidada, devido à sua determinação e 

persistência, realizando comunicação nas redes sociais com profissionais da saúde.  

 

Figura 11: Produção de Água  

 

Em sua produção artística, 

utiliza a pimenta como os pós e 

os contras na construção do 

produto, sendo a pimenta um 

tempero que ela aprecia. A 

árvore da felicidade representa a 

satisfação em conseguir 

desenvolver um produto e 

observar sua eficácia nas 

implementações. Por fim, faz  

uma poesia para expressar as 

dificuldades em conseguir 

implantar produto e diz que as 

palavras determinação, 

perseveranças e superação 

representam seu esforço para 

continuar implementando suas 

ideias em outros cenários. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 
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Terra tem 55 anos, defendeu a dissertação em 2015, trabalha em um hospital 

universitário há quase três décadas por aprovação em concurso público, faz parte do 

quadro de nível médio, trabalha na central de material e esterilização (CME) e está 

realizando o doutorado. Seus produtos foram uma cartilha sobre Educação Permanente 

em Saúde, juntamente com um kit escolar, um folder explicando sobre o funcionamento 

da unidade para os demais profissionais de Enfermagem da instituição, como forma de 

visibilidade e valorização das atividades desenvolvidas e um projeto de extensão não 

efetivado. Todos os produtos têm uma proposta pedagógica de capacitação que visualiza 

o trabalhador (equipe de enfermagem) como sujeito ativo do processo ensino 

aprendizagem. Na oportunidade, no espaço de rodas de conversa, apresentou também o 

Plano Anual de Capacitação que é oferecido pela instituição. Terra afirma ter 

implantado parcialmente o produto no serviço, pois este não foi aceito pela equipe 

gestora, por entender que a capacitação afasta o profissional das atividades e também 

não ter interesse em dar voz ao profissional, porém Terra se inspira em Paulo Freire 

para continuar implementando o produto na sua prática. Os resultados são a valorização 

profissional, melhora da autoestima, empoderamento, qualificação e fortalecimento na 

relação com os colegas de trabalho. 

 

Figura 12: Produção de Terra 

 

Sua produção artística 

mostra a transformação do 

aluno do mestrado 

profissional representado 

pela borboleta e um trecho 

de uma música do cantor 

Lulu Santos. As 

dificuldades enfrentadas 

no processo de construção 

e implantação do produto 

foram representadas por 

um poema exposto no 

varal e as flores resistindo 

às dificuldades. 

 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 
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Ar tem 54 anos, tornou-se mestre em 2013, é concursado, trabalha na rede de 

saúde do munícipio de Niterói e não está no doutorado. Seu produto foi uma oficina de 

capacitação e de sensibilização de preceptores enfermeiros da atenção básica do 

município de Niterói, que não foi implantada por falta de interesse da gestão e outras 

razões não esclarecidas. O participante foi exonerado de sua chefia e transferido para 

outra unidade sem função específica, apesar da gama de qualificações incentivadas pela 

gestão durante anos atividade no serviço de saúde do município. Talvez um oficina de 

sensibilização envolvendo os gestores de recursos humanos em saúde do munícipio 

tivesse adesão, por perceber uma certa ―abertura‖ para novas ideias comprometidas com 

a integralidade no SUS. 

 

Figura 13: produção de Ar 

  

A produção artística de Ar 

tem a imagem de um Bonsai 

que estava no varal da 

experimentação. A planta foi 

utilizada para fazer analogia 

ao produto, sendo este uma 

ideia que precisa ser cuidada 

para não morrer, e também 

ao cuidado de si, quando 

percebe que não tem 

organizado seu tempo com 

espaço para o autocuidado, 

complementando essa ideia 

com o desenvolvimento de 

um poema. Ar explica que o 

autocuidado e o cuidado com 

o próximo devem ser 

constantes e que precisamos 

caminhar reavaliando a 

trajetória,      deixando 

espaço para exercermos 

nossa plasticidade de pessoas 

flexíveis e abertas ao novo. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 
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Fogo tem 43 anos, titulou-se mestre em 2016, é concursada, trabalha em um 

hospital psiquiátrico e está se preparando para ingressar no doutorado. Seu produto foi 

uma oficina para pacientes com objetivo de permitir sua expressão e empoderamento.  

Houve implantação, pois Fogo apresentou sua ideia para a chefia e para o grupo de 

profissionais parceiros que a apoiaram. Seu produto tornou-se um movimento com 

vistas a um cuidado ampliado e vem sendo implementado no serviço de maneira 

independente, por profissionais de enfermagem, com algumas adaptações, de acordo 

com o perfil de cada profissional. 

 

Figura 14: produção de Fogo  

 

Em sua produção artística, 

busca fazer uma analogia do 

produto, relacionando-o às 

nuvens, que, ao se 

carregarem, vão se 

transformar em chuva, que 

pode ser uma tempestade ou 

não. Ou seja, o produto 

construído terá algum 

impacto, provocará mudança. 

―É preciso plantar para colher 

em tempos e formas 

diferentes‖. Complementa 

esse raciocínio destacando e 

subdividindo a palavra 

transformação: Trans – de 

transição, Form – de formar 

(para além da formação de 

um pesquisador) e Ação - de 

agir, representada pela 

borboleta e pelo beija-flor. 

 

Fonte: Acervo pessoal (2018) 

 

Na sociopoética, o pesquisador estuda o pensamento do grupo-pesquisador como 

se fosse um só cérebro e, no momento da contra-análise, instrui os co-pesquisadores a 

validarem os dados com essa mesma perspectiva, entendendo que o conhecimento 

gerado pertence a um grupo. Dessa forma, o quadro 31 apresenta os dados produzidos e 

validados pelo grupo-pesquisador.  



173 

Quadro 31: conhecimento produzidos pelo grupo-pesquisador 

Principais resultados 

Desafios enfrentados na construção do produto 

 Entender o que é um produto. 

 Definir qual vai ser seu produto. 

 Reunir os sujeitos para participar da sua pesquisa. 

 Organizar agenda pessoal, doméstica, profissional própria e dos sujeitos da pesquisa. 

 Custo financeiro alto / Ausência de bolsa. 

 Desenvolver um produto para setores pouco valorizados. 

Fatores que influenciam a implantação do produto nos serviços de saúde e ensino 

Facilitadores Impeditivos 

 Equipe multiprofissional com 

participação ativa na construção do 

produto. 

 

 

 O que está instituído / rotina endurecida. 

 Resistência da equipe de Enfermagem a 

mudanças na rotina e a implementar o 

produto. 

 Desconhecimento do curso de MP. 

 Desligamento do serviço. 

 Desânimo com tantas resistências, porém é 

necessário para persistir. 

Estratégia para implantação do produto nos serviços de saúde e ensino 

 Buscar apoio da equipe gestora.  

 Desenvolver o produto a partir da política da instituição da gestão atual.  

 Convidar o gestor para a defesa da dissertação. 

 Inserir o produto na política de educação permanente da instituição. 

 Buscar apoio da equipe multiprofissional. 

 Divulgação nas redes sócias, no boca-boca e visitação aos os setores. 

 Determinação, resistência e superação. 

 Cuidar da ideia para não deixar morrer através de divulgação, implementação 

sempre que possível e participação dessa pesquisa. 

 Estimular que outros colegas propagem sua ideia (de forma independente), divulgar 

e implementar. 

Importância do Mestrado Profissional  

 Ressignificar a prática. 

 Obter oportunidade de se aprofundar nos problemas relacionados à prática     

profissional. 

 Trans – transição / Form – Formar (forma como a transição se da) / Ação – Agir. 

 Autonomia, reconhecimento e respeito. 

 Mudança no comportamento do enfermeiro que fez o mestrado através das suas 

intervenções. 

 Mudança no comportamento da equipe (que necessita do elemento Tempo). 

 Retorno pessoal, profissional e financeiro (não almejado, porém necessário).  

 Outras pessoas colhem o que você plantou. 

 Felicidade. 

 Realização. 

Elementos utilizados na discussão: semente, bonsai, flores, plantas, beija-flor, borboleta, 

nuvem, raiz, fruto, pimenta, daninha, rocha, árvore da felicidade, pedra, colheita. 
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Fonte: Elaboração da autora e do grupo-pesquisador, 2019. 

 

A partir dos dados produzidos pelo grupo-pesquisador, é preciso realizar 

oposição e ligação entre dados para elaborar o(s) confeto(s), termo já definido nesta 

tese. Os confetos desse estudo foram feitos inicialmente pela pesquisadora, mas 

passaram por apreciação dos co-pesquisadores, que fizeram modificações, validação e 

sugestão de novos confetos. Os que são oriundos do grupo-pesquisador foram: daninha 

acadêmica;  borboletação; revitaninha; rompendo rocha;  suculência e bom sai.  

 

 

6.3.2 Daninha acadêmica  

 

Não posso tirar as pedras do meu caminho 

e nem das plantas os seus espinhos... Mas, posso aprender a 

caminhar entre eles! (Heredion Castro) 

  

 

 A análise e discussão dos resultados do grupo-pesquisador começará de modo 

diferente das demais técnicas utilizadas nesse estudo, devido às limitações do estudo, 

pois algumas restrições presentes na produção dos dados sociopoéticos refletem um 

pouco da característica dos participantes da pesquisa e também influenciaram o grupo 

ao ponto de serem discutidos por eles durante a produção, tornando-se também dados.   

 Esse confeto foi criado com base no conceito da erva daninha, citada durante a 

produção de dados, por ser uma planta que, quando nasce espontaneamente em local e 

momento indesejado, interfere negativamente na agricultura. É com base no significado 

dessa planta no processo de plantação/criação acadêmica que a discussão dos resultados 

da experimentação estética tem início. 

A principal limitação foi a quantidade de co-pesquisadores. Em uma primeira 

triagem, verificou-se que 78% dos participantes da entrevista feita pelo formulário 

online demonstraram algum interesse em participar da etapa de pesquisa de produção de 

dados através da sociopoética. Em uma triagem mais específica, consultando 

disponibilidade de datas e horas de 42 enfermeiros egressos do mestrado profissional, 

para três encontros, ampliando inclusive os critérios de seleção dos participantes, 

estendendo o convite para outros enfermeiros egressos fora do corte temporal proposto 

https://www.pensador.com/autor/heredion_castro/
https://www.pensador.com/autor/heredion_castro/
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na pesquisa, apenas dez confirmaram disponibilidade. Entretanto, isso geraria 

necessidade de ajustes em sua rotina pessoal e profissional, por isso não havia garantia 

de participação, mas sim um forte desejo de participar do encontro. Por fim, apenas 

quatro enfermeiros conseguiram comparecer ao primeiro encontro, mesmo com a 

garantia de confirmação da presença dos dez no dia anterior.  

Esse dado revela a dificuldade que os enfermeiros dedicados exclusivamente à 

assistência e até mesmo às atividades docentes têm para realizar alguma atividade 

acadêmica, o que mostra a importância do mestrado profissional na formação de 

profissionais externos à academia, para que eles possam desenvolver competências e, 

consequentemente, utilizá-las na pesquisa para agregar valor às próprias atividades 

profissionais, tendo uma análise crítica da prática do trabalho, fomentando o 

desenvolvimento e participação da implantação de produção tecnológica (MUNARI et 

al., 2014). Percebe-se a importância do mestrado profissional na fala de Fogo: 

 

Eu vim de um lugar onde eu identificava que existia um trabalho duro e que 

eu precisava ressiginificar [...] e eu achava que esse lugar precisava de novas 

possibilidades. o mestrado profissional pode me ajudar a encontrar quais 

seriam as estratégias de acesso, de construção e de novas possibilidades de 

estar nesse lugar. 

 

 

Fogo ainda faz uma analogia da transformação do aluno com uma borboleta. O 

aluno entra no mestrado profissional como uma larva, se transforma durante o curso até 

virar uma borboleta e, como as borboletas, ele transforma o mundo com sua beleza. 

Essa analogia fez o grupo-pesquisador criar o confeto Borboletação, a partir das 

palavras borboleta e transformação.  

Esse processo do aluno que cursou o mestrado profissional também apareceu na 

produção de Terra, quando ela traz um trecho da música do cantor Lulu Santos, ―Nada 

do que foi será. De novo do jeito que já foi um dia‖, e diz estar muito feliz com tudo 

que aprendeu no mestrado, pois não imaginava fazer uma pós-graduação stricto sensu 

com quase 30 anos de profissão dedicada exclusivamente à assistência, trabalhando em 

um hospital universitário, que, diferente do que se é esperado, não incentiva o 

profissional a investir em educação permanente e continuada, contudo, hoje, está 

cursando o doutorado. Terra acredita que o mestrado profissional mudou sua vida 

pessoal, profissional e acadêmica, o que lhe faz muito feliz.   

Os compromissos profissionais somados aos pessoais dificultam a participação e 

dedicação dos profissionais nas atividades acadêmicas. Observa-se isso quando os 
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enfermeiros respondem que, em virtude do emprego, eles não conseguem participar de 

três encontros, mesmo a produção de dados sendo feita no formato de pescurso, em que 

todos receberiam um certificado.  

Aqueles que foram demonstraram claramente a dificuldade de conseguir um 

tempo para realizar atividade acadêmica, uma participante veio diretamente do trabalho, 

mas precisava sair cedo, pois tinha que pegar o filho na escola; outra teve que levar o 

filho, pois havia acabado de pegá-lo na escola e não tinha com quem deixá-lo; outro 

chegou atrasado, pois estava vindo de uma atividade profissional. Dentre os que 

desmarcaram, justificaram sua ausência citando problemas pessoais e de ordem 

trabalhista.  

Essa dificuldade também foi apontada por eles durante a discussão quando 

Água, Terra e Ar, indicam que, entre as muitas dificuldades vividas durante o mestrado, 

uma delas foi a falta de apoio da instituição de vínculo de trabalho para liberar para o 

estudo. 

O participante Terra informou que é funcionário público de um hospital 

universitário e que a instituição permite um período de afastamento para realizar o 

mestrado e o doutorado, porém, por ser técnico em enfermagem, enfrentou muito 

preconceito para garantir esse direito. 

 

 A universidade te dá o período de afastamento, mas seguraram meu processo 

um ano e meio. [...] A enfermagem não consegue a licença, mas outros 

profissionais conseguem. (Terra) 

 

 

Fogo fica surpresa com o relato dos colegas e diz ter recebido incentivo no 

trabalho com liberação para assistir às aulas de mestrado, mas, ao mesmo tempo, relata 

que, em seu trabalho, teve dificuldades para solicitar autorização e financiamento para 

participar de um evento científico no exterior relacionado à sua dissertação e ao campo 

de trabalho, por atuar na assistência e esse recurso ser mais oferecido para profissionais 

ligados à docência.  

Essas autorizações para participar de ações de educação continuada, citadas 

pelas co-pesquisadoras, encontram-se na portaria N.º 1.328, de 8 de setembro de 2015, 

que ―Aprova os critérios gerais para a participação dos servidores em ações de educação 

do Ministério da Saúde, financiadas pelos recursos da Ação 4572 - Capacitação de 

Servidores Públicos Federais em Processo de Qualificação e Requalificação‖ Os direitos 

citados por elas estão descritos na portaria:  
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X - liberação: autorização para a participação do servidor em ações de 

educação continuada, sem prejuízo da atividade profissional; 

XI - afastamento: autorização para participação do servidor em estágio ou 

ação de educação continuada de longa duração que impossibilite a 

conciliação da atividade profissional durante todo o período de 

desenvolvimento da referida ação; 

XII - afastamento com ônus: quando implicar em pagamento de inscrição, 

direito a passagens e diárias, assegurados ao servidor o vencimento ou salário 

e demais vantagens de cargo ou função; 

 

Essa portaria se aplica aos servidores públicos federais ocupantes de cargos 

efetivos do Ministério da Saúde, e não faz distinção de cargo de nível médio e superior 

nem assistência e docência, o principal critério é ter relação com o processo de trabalho 

executado pelo servidor.  

Contudo, se os servidores públicos, que têm uma portaria respaldando o direito à 

educação continuada, relatam dificuldades, podemos imaginar que deve ser ainda mais 

complexa a liberação de profissionais servidores de instituições privadas para realização 

do mestrado profissional. Água trabalhava em instituições privadas e relatou que 

solicitou de redução de carga horária de trabalho, mas o pedido não foi aceito, o que a 

levou a pedir demissão para realizar o doutorado com maior dedicação. 

Outra dificuldade, mas agora na posição de aluno/pesquisador, foi em reunir os 

sujeitos para participarem de pesquisas científicas. Essa foi apontada como uma das 

maiores dificuldades enfrentadas pelos alunos na construção do seu produto, como 

podemos perceber na fala de Água. 

  

O meu maior obstáculo foi o agendamento de veteranos (enfermeiros já 

formados) para poder participar do vídeo (produto desenvolvido) [...] eu tive 

que organizar minha agenda pessoal, doméstica, familiar, dos meus filhos e 

profissional com a agenda dos alunos (sujeitos do estudo).  

 

 

Água acredita que reunir os sujeitos para participar da pesquisa fica ainda mais 

difícil, pois existe falta de interesse de alguns participantes, por não conhecerem e não 

acreditarem na importância do objeto estudado, logo, esse desinteresse torna-se um 

complicador no concílio das agendas. 

Por sua vez, Ar conta que seu produto foi uma oficina de educação e saúde, e 

que teve dificuldade de reunir os profissionais para sua oficina e que seu produto não foi 

implantado pela dificuldade dos servidores estarem presentes nos encontros, pois, 
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segundo ele: ―há resistência do gestor para liberar o funcionário para participar de 

discussões.‖ Terra complementa essa ideia ao afirmar que ―tudo é vedado na instituição 

de trabalho [...], fazer cursos [...]‖ 

Essa dificuldade em garantir os direitos dos servidores às ações de educação 

presentes na portaria Nº 1.328, de 8 de setembro de 2015, é fruto de uma política 

institucional e de uma gestão que deprecia a educação continuada, como foi apresentado 

por Terra na discussão: 

 

Quando eu falei da educação permanente, porque no trabalho eles vão 

desenvolvendo empiricamente, a gente não tinha. A educação permanente era 

um setor fechado. Quando eu fui falando, vinha a coordenação e falava: eles 

não vão para o curso, eles não vão para isso, eu não vou ficar gastando com 

isso. Quer dizer... a educação permanente era ali naquele contexto. Eu 

apresentei o plano anual de capacitação, que a maioria não conhecia, e alguns 

funcionários disseram assim: será que eu consigo terminar meu ensino 

médio, pois eu queria ganhar mais um pouquinho, só que alguns foram 

falecendo.  

 

 

Ar afirma que ―existe autoritarismo na chefia e na gestão, o que provoca medo 

do profissional apresentar uma ideia nova‖, ele cita como exemplo Terra, que relata 

uma perseguição profissional oriunda de sua produção tecnológica. E ainda diz que esse 

medo começa nesses líderes que utilizam o autoritarismo por temer que os profissionais 

se desenvolvam e se tornem uma ameaça, sendo o conhecimento representado como 

uma arma que pode afetar a chefia e os gestores. 

Ou seja, o servidor tem pouco estímulo para investir na sua formação, e isso, 

somado às rotinas pessoais diárias, torna as atividades de educação continuada um 

desafio para uns e uma barreira para outros. 

Nota-se, além disso, o reflexo de uma vida agitada, tomada por compromissos. 

No relaxamento proposto, a dificuldade inicial de entrega de um participante e as falas 

finais de agradecimento pela oportunidade de relaxar, demonstram essa situação, pois é 

difícil, na rotina diária, conseguir espaço para tais momentos. Por isso, o relaxamento 

foi muito bem recebido no segundo encontro, quando foi possível perceber ânimo ao 

saber que passaria por um momento de entrega e prazer durante a indução.  

Essa rotina atarefada influencia inclusive no processo de criação. Todos tiveram 

dificuldade em desenvolver algo criativo, um participante disse não ter imaginação e 

demorou alguns minutos para começar o processo. Esse mesmo participante, durante a 
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experimentação, expressou dificuldade em dois momentos e falou do desejo de 

conseguir um tempo em sua rotina para cuidar de si. 

 

Eu me lembrei do Bonsai, pois uns amigos foram na Holanda e trouxeram um 

Bonsai para mim.  Bonsai representa o que a gente está vivendo nesse 

momento.  Meu Bonsai esta morrendo.  Eu escolhi o Bonsai porque é um 

tempo que você não se desprende para se cuidar. (Ar) 

 

 

Ar acrescenta algo sobre a necessidade do autocuidado e do cuidado com o 

próximo fazendo esse poema: ―Eu já fiz poesia, já fiz música, letra. / Ainda gosto de 

plantas, gosto de conversar com elas. / Preciso me podar junto‖. Ar explica o poema:  

 

Tudo nesse mundo precisa ser cuidado, tratado, amado. Aos outros e a si. O 

Cuidado com o próximo e o autocuidado são necessários e devem ser 

constantes. Ao mesmo tempo precisamos caminhar para frente e rever nossa 

trajetória, deixando espaço para exercermos nossa plasticidade de pessoas 

flexíveis e abertas ao novo. 

 

A erva daninha não afetou apenas a produção de dados dessa pesquisa, mas afeta 

constantemente os enfermeiros que estão imersos no mercado de trabalho, como um 

influenciador negativo na participação acadêmica e na realização das pesquisas para a 

construção da produção tecnológica do mestrado profissional. 

Apesar de a erva daninha ter um efeito degradante em um solo fértil, é 

considerada importante em ambiente hostil, pois é uma planta resistente, com alta 

capacidade de adaptação, apresenta crescimento rápido e facilidade de disseminação, 

produz grande número de sementes e cresce em condições adversas, utilizada na 

recuperação de solo, iniciando vida em ambiente degradável.  

Com base na perspectiva benéfica da erva daninha, foi criado um novo confeto 

chamado Revitaninha (revitalização mais erva daninha), que será apresentado em um 

texto poético. 

O mestrado profissional cultiva daninhas 

E essas daninhas são seus próprios alunos 

Profissionais resistentes que apresentam crescimento rápido, 

Com facilidade de disseminação do conhecimento, 

Que produzem grande número de sementes e crescem em condições 

[adversas 

Que transformam as dificuldades em ciência  

Propondo novas possibilidades de cuidar e educar 
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Recuperando solo hostil, como ambientes de trabalho, pouco 

[valorizado, desacreditado 

Com uma gestão que tem uma política institucional endurecida 

Com profissionais resistentes a mudança, desmotivado  

Dando vida, criatividade, inovação, tecnologia e sentido para sua 

[prática 

Mostrando que a tecnologia não está somente nas máquinas  

Que a alta complexidade está no cuidado básico, humanizado, afetado 

Semeando o amor. 

 

 

6.3.3 Rompendo rochas  

 

―Por mais resistente que seja a rocha, pequenas plantas 

podem rompê-las‖ (Antônio Ferreira) 

 

 

Esse confeto foi criado a partir desse poema utilizado por um participante como 

inspiração para sua criação.  

A planta é representada por esse produto que tenta brotar rompendo uma rocha, 

ou seja, há os desafios para desenvolver e implantar um produto em meio a tantos 

obstáculos. Dessa forma, a ótica de construção deste confeto parte das dificuldades e os 

sucessos impressos no desenvolvimento da pesquisa de mestrado. 

O principal obstáculo apontado pelos co-pesquisadores foi a dificuldade que os 

profissionais que estão inseridos no mercado de trabalho têm para desenvolver atividade 

acadêmica. Tais dificuldades foram discutidas por duas óticas que se relacionam: a 

primeira foi a dificuldade de alguns alunos obterem liberação do trabalho para realizar o 

mestrado profissional e a outra foi o aluno/pesquisador (mestrando) conseguir  reunir os 

sujeitos para participar da pesquisa, resultando em empatia com a pesquisadora deste 

estudo. 

Outro desafio consiste na elaboração do produto, principalmente em função da  

dificuldade de escolha do produto a ser desenvolvido. Dois participantes, Água e Ar, 

disseram que, no início, isso gerou ansiedade, pois eles ficavam perguntando entre eles 

―e aí, já sabe qual vai ser seu produto?‖ Existiam algumas opções apresentadas pelos 

orientadores, mas essa etapa apresentou alto grau de dificuldade.  

Fogo complementa: ―No mestrado profissional quando eu cheguei, não tinha 

ideia do produto. O produto não está dado‖. Água faz uma analogia da escolha do 
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produto à ―Árvore da felicidade‖, relatando que foi muito difícil escolhê-lo, embora 

tenha ficado muito feliz quando decidiu a produção tecnológica a ser desenvolvida.  

Ainda relacionado à elaboração dos produtos, os co-pesquisadores apontaram o 

alto custo financeiro e a falta de financiamento, bolsa de estudos, como um dificultador 

no processo de construção e implantação da produção tecnológica, ficando sob total 

responsabilidade do aluno os custos do produto. Percebe-se isso nas falas: ―Foram 

muitos desafios [...] Um deles foi o dinheiro para fazer o produto. O meu produto teve 

um custo alto, pois tive que pagar um cinegrafista.‖ (Água). ―Eu fui feliz, apesar dos 

gastos [...] não temos bolsa. Mas, quando eu falei com meu orientador das dificuldades 

de construir o produto ele falou assim que a universidade está em greve.‖ (Terra).  ―Isso 

fica oneroso, por mais que a gente trabalhe. Não tem um orçamento para esse custo de 

publicação, de apresentação, de participação em evento‖. (Fogo) 

Essa falta de apoio financeiro aos programas de mestrado profissional sempre é 

um dos temas dos fóruns de Mestrado Profissional em Enfermagem (CAPES 2017). O 

programa foi aprovado na portaria n.º47/95, com a condição de ter autofinanciamento e 

de ser autossustentável. 

Stokes (1997) defende o investimento em pesquisas aplicadas, ou seja, as 

pesquisas desenvolvidas com fins práticos, como geradora de progresso e de inovação 

tecnológica, capazes de satisfazer várias necessidades da sociedade, entre elas no campo 

da economia e da saúde. 

O mestrado profissional é o único curso com esse compromisso: devolver um 

produto que atenda às necessidades da sociedade. Entretanto, de forma antagônica às 

demandas sociais, é o único programa de pós-graduação stricto sensu que não recebe 

financiamento. 

Um avanço importante na direção de articulação interinstitucional para o 

financiamento dos mestrados profissionais foram os acordos entre CAPES e o COFEN 

(Edital Nº27/2016) com o comprometimento de apoio à formação de recursos humanos 

de enfermagem e desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas, com foco na 

Sistematização da Assistência de Enfermagem. A expectativa é que o edital atenda 500 

enfermeiros que estão cursando o mestrado profissional ao longo de cinco anos. Até 

2017, 16 IES foram contempladas e 139 recursos foram disponibilizados (BRASIL, 

2019).   

Apesar desse avanço, o financiamento parece ser uma conquista ainda utópica 

para o Mestrado Profissional, uma vez que o subsídio em pesquisa no Brasil sofre grave 
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risco. A CAPES divulgou, em agosto de 2018, a suspensão do pagamento de bolsistas 

de mestrado, doutorado e pós-doutorado a partir de agosto de 2019, atingindo mais de 

93 discentes e pesquisadores, interrompendo os programas de fomento à pós-graduação 

no país (Ofício nº245/2018-GAB/PR/CAPES). Esse Ofício gerou muita polêmica e 

insegurança para pesquisadores, pois, com o corte das bolsas, muitas pesquisas seriam 

interrompidas.  

A situação ficou ainda mais grave em 2019, com as declarações do presidente da 

república e do ministro da educação, que anunciaram corte de 30% no orçamento das 

universidades federais, por meio do Decreto nº 9.741, de 28 de março de 2019, e da 

Portaria nº 144, de 2 de maio de 2019, e desqualificou as produções científicas das 

universidades, sugerindo que algumas instituições produzem balbúrdia, ao invés de 

ciência, desconsiderando o lugar no ranking de impacto científico internacional que elas 

ocupam.  O pronunciamento do governo causou indignação em boa parte da sociedade, 

que resolveu se manifestar contra as declarações do governo e o corte anunciado, 

ocupando as ruas com ações pacíficas. A comunidade acadêmica fez um movimento de 

socialização do conhecimento, com exposição de trabalhos científicos pelas ruas do 

país, apresentado à sociedade as pesquisas que são desenvolvidas nas universidades e 

sua importância para o avanço da ciência.                

Assim, retomando questões relacionadas à sua elaboração e aplicação, um 

grande desafio é desenvolver um produto para setores pouco valorizados, o que pode ser 

verificado no discurso de Fogo e no de Água, que descrevem como foi desenvolver um 

produto para um setor pouco valorizado no hospital, para onde encaminham 

profissionais por punição ou para onde vão os interessados em descanso. Em meio a 

esse cenário, o orientador não acreditou na pesquisa e tampouco no produto. Para Fogo, 

isso precisa mudar: ―Por menor que seja o valor do setor, todo o trabalho precisa ser 

repensado. Precisa reencontrar um ponto que faça algo ali mudar; a roda girar.‖ (Fogo) 

No que diz respeito a Terra, sua análise é:  

 

E ele (orientador) falou que se você conseguir contemplar três pessoas se dê 

por satisfeita .E minha defesa foi para mais de trinta pessoas. E eu nunca 

pensei que meu trabalho fosse render tantos frutos porque existiam 

profissionais só com o ensino fundamental na universidade. É uma cobrança 

de trabalho muito grande. Hoje, a central de material e esterilização não é 

mais o coração do hospital. É o cérebro, tamanha complexidade do trabalho. 

(Terra) 
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Para Água e Fogo, a escolha do produto é uma decisão do aluno que tem noção 

do problema pesquisado, o orientador não deve interferir nessa decisão, mas sim 

incentivar, respeitando a bagagem de conhecimento prático do aluno. Ambos os 

participantes afirmam terem tido apoio do orientador na escolha do produto.  

Depois dos grandes desafios em escolher e desenvolver um produto, a outra 

demanda enfrentada foi sua implantação. Todos eles concordam que a política da 

instituição e o gestor são os fatores principais no processo de implantação da produção 

tecnológica, e  que precisam fazer parte da estratégia para implantação do produto nos 

serviços de saúde e ensino, assim como inserir o produto na atividade de educação 

permanente da instituição. 

Fogo foi a única co-pesquisadora que conseguiu implantar sua produção 

tecnológica, e afirmou que ―Barreira é o que está instituído‖, utilizando como estratégia 

o apoio multiprofissional, pois segundo ela, as enfermeiras que trabalham na instituição 

eram resistentes à mudança e ao seu produto. A outra estratégia foi convidar o próprio 

chefe para assistir à sua defesa, pois, assim, ele entendeu a importância e os benefícios 

da pesquisa. 

 

Eu via uma equipe muito engessada, muito resistente à qualquer intervenção 

que não fosse aquela que já estava colocada, e isso foi me fazendo pensar em 

como lidar e construir novas possibilidades.[...] Mas algumas coisas 

mudaram. [...] (Produto) Não está do jeito que eu idealizo, do jeito que eu 

gostaria. Mas é o jeito possível. [...] Acho que no que é possível, a coisa está 

caminhando. E eu vou atribuir também à gestão, mas à gestão da 

enfermagem, que tensionou a equipe a fazer coisas que ela não estava 

habituada. (Fogo)  

 

 

Os demais que não conseguiram implantar seus produtos, afirmaram que o 

motivo é a falta de interesse da política da instituição e do gestor. Para o produto criado 

ter utilidade, fez-se necessária a utilização na prática pelo próprio ―criador‖ e 

divulgação através do ―boca a boca‖, para os próprios colegas de trabalho e usuários.  

Água relata sua experiência e alguns comentários dos próprios colegas de 

trabalho e gestores sobre seu produto:  

 

―O seu vídeo não vai dar em nada‖; ―Eles vão assistir, e aí? Vai resolver o 

quê? Vai fazer o que pra eles?‖ [...] Na outra instituição que eu trabalho, que 

é a assistência, que é saúde da criança também, eu também tive essa 

resistência em relação à gestão, aos próprios profissionais que ficam 

mecanizados com o cuidado. (Água) 
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Notou-se que a participação nessa pesquisa representava mais uma estratégia 

para implantação dos seus produtos, pois esse é o tema da pesquisa e eles acreditavam 

que talvez a pesquisa pudesse ajudá-los a encontrar o modus operandi necessário. Fogo, 

na contra-análise, reflete sobre as possibilidades que teve no grupo-pesquisador  

 

[...] um espaço de construção coletiva, de buscar uma certa parceria; uma 

cumplicidade das estratégias; conhecer um pouco como foi para cada um; 

poder entender as dificuldades e facilidades; como você encarou isso; como 

que para mim foi diferente; como que eu posso, também, reinventar. Fiquei 

pensando que o grupo me trouxe... (Fogo) 

 

 

Água faz uma analogia do seu processo de implantação com uma pimenta, pois, 

segundo ela, a pimenta é bem saborosa, porém é ardida. E, na construção e implantação 

do produto, existem prós e contras, que alguns não suportam e outros, como ela, 

suportam, pois ama pimenta, ou seja, ela ama o que faz. Água complementa seu 

discurso fazendo analogia a um poema presente na experimentação que lhe serviu de 

inspiração: 

 

Siga o exemplo das plantas, no inicio era uma semente, virou uma plantinha e 

depois se tornou uma arvore, e quando alguém chega e derruba, mesmo 

pequena  e ferida ainda brota novamente e se torna uma arvore mais bonita e 

com novas folhas e frutos  (Junior CDS e Arco de Mídia). 

 

 

Em seguida, Água, resume seu processo de implantação do produto em três 

palavras: determinação, persistência e superação. 

Fogo faz analogia da construção e implantação do produto com uma nuvem: 

 

As nuvens são como os sonhos. Ao se carregar produzem 

chuvas e se realizaram com ou sem tempestades. A florada virá 

no tempo certo. (Fogo). 

 

 

Um desafio que já não está diretamente relacionado à construção e implantação 

do produto, mas sim ao mestrado profissional, foi trazido para discussão por Terra, que 

relata indignação com a fala de uma professora na banca de defesa, em uma 

universidade, afirmando que ―Não se pode esperar nada do mestrado profissional‖. Tal 

discurso trouxe indignação para os demais colegas, que apontam o preconceito e a 

desvalorização ainda existente em relação ao curso e aos alunos matriculados e egressos 

https://www.pensador.com/autor/junior_cds_e_arco_de_midia/
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do mestrado profissional, sendo o grupo-pesquisador um local onde eles puderam ter 

voz, expor as dificuldades que enfrentam para implantar o produto e se sentirem 

valorizados, pois o estudo traz como objeto de desejo essa implantação.  

Diante do exposto, pode-se entender que o acesso ao mestrado profissional é 

uma decisão pessoal de alto custo para o próprio trabalhador, condição esta que nem 

todas as pessoas têm disposição para enfrentar. O esforço desse profissional para cursar 

o mestrado desmistifica o preconceito que se tem em relação aos profissionais que 

atuam no campo prático, tidos como desprovidos de interesse teórico e acadêmico, com 

pouco potencial para manifestar o pensamento crítico (TAVARES; LEITE, 2014). Isso 

é reforçado quando se constata o interesse e o ingresso dessas pessoas nos programas de 

doutorado. 

 

 

6.3.4 Suculência 

 

Sejamos assim como o jardineiro, preparemos a terra, 

coloquemos a semente, reguemos o jardim, e façamos nossas 

orações para que nasçam plantas lindas, flores, árvores, e um 

dia, cansados e alquebrados, possamos deitar à sombra de 

uma grande árvore, e em paz, aguardemos o acaso da vida. 

(Rogério Sidaoui) 
 

 

Esse confeto foi criado pelo grupo-pesquisador a partir de uma mistura de 

suculenta, uma planta considerada resistente pelas pessoas que compõem o grupo, e a 

palavra persistência, e representa o quanto tiveram de ser fortes durante o processo de 

formação e cultivo do produto, enfrentando os desafios na construção e implantação, 

bem como ser persistentes ao término do curso, para não deixarem a ideia morrer, uma 

vez que acreditam na potência da própria produção tecnológica para resolver o 

problema investigado, embora não tenham recebido incentivos e aceitação para instituir 

o produto no serviço. Suculência é o amálgama do processo que vivenciaram.  

Percebeu-se nos egressos que eles não têm dúvida de que desenvolveram um 

produto adequado ao problema investigado, já que viram resultados positivos no 

momento da construção e nas oportunidades que conquistaram para utilizar os produtos.  

 

https://www.pensador.com/autor/rogerio_sidaoui/
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Eu superei, persisti determinada, colhi o fruto, que foi o meu produto, só não 

consegui implantar né, mas com esse vídeo eu consegui capacitar vários 

alunos para a área de saúde da criança, que era a intenção do vídeo inicial, 

tanto na neonatologia, quanto na pediatria. Infelizmente não consegui 

implantar, aí vêm os obstáculos: a falta de interesse, do gestor, das pessoas. 

Por que você quer fazer isso? (Água) 

 

 

Como podemos observar, a implantação do produto depende de fatores que vão 

além do interesse e desejo do aluno e da solução do problema investigado. Isso gera 

uma confusão quando se questiona se o egresso conseguiu a implentação de sua ideia e 

de seu resultado final da pesquisa. 

Uma participante chegou à atividade pedindo que fizesse uma correção no 

questionário que preencheu, pois ela informa que não conseguiu implantar seu produto, 

mas que hoje entende que o conseguiu, pois o seu objetivo era dar autonomia ao 

servidor e percebe uma mudança no comportamento dos mesmos, que é um resultado 

do seu trabalho. Mas, quando questionada se a cartilha e o folder estão sendo utilizados 

na instituição onde trabalha, ela diz que não, por conta da chefia, mas que usa estratégia  

―boca a boca‖ para divulgar as informações do seu produto.  

 
Quando eu disse para a Rejane (pesquisadora) que eu me escondi e não 

consegui aplicar meu produto, então pensei, eu consegui o afastamento para 

fazer o doutorado, e meu produto está rendendo, mesmo sem condições de 

aplicabilidade, pois o que eu queria era dar voz ao trabalhador e ao próprio 

enfermeiro com o conhecimento científico que ele tem, ajudar aquele 

trabalhador no desenvolvimento das tarefas dele. (Terra) 

 

[...] Implantei! Por quê? esses dias eu estava na rua, uma colega me encontra, 

e falei "quem já se aposentou?", ela disse "Dona Fulana", eu falei, "Mas ela 

não fez 70 anos agora, o governo agora deu mais 5 anos para os profissionais. 

E assim, ela é muito ativa, falou que quer fazer faculdade. Então gente, isso, 

pra mim, é uma coisa muito gratificante, eu fico até emocionada.‖ (Terra) 
 

Apesar de a instituição não aderir ao produto nas rotinas, quando há 

oportunidade de adotá-lo, há êxito e impactos vão sendo relatados em médio e longo 

prazo. Nesse contexto, percebe-se que existe uma confusão entre as palavras 

implantação e implementação. Os dois substantivos femininos muitas vezes são 

apresentados como sinônimos, porém têm significados diferentes aqui. Implantação 

significa ―introduzir‖, ―estabelecer‖, ―fixar‖, enquanto implementação significa ―pôr em 

prática‖, ―executar‖.  

Compreender o significado dessas duas palavras é importante, uma vez que se 

percebe uma confusão no significado adotado pelos co-pesquisadores quando 

interrogados sobre a implantação dos seus produtos. Desse modo, pode-se considerar 
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que os produtos foram e estão sendo implementados no serviço e não implantados 

como Terra afirma em seu discurso, pois a ideia foi introduzida na instituição, porém 

não foi fixada de maneira formal, mas vem sendo utilizada de maneira informal, e 

apresenta resultados.  

Durante a contra-análise, solicitei aos co-pesquisadores que esclarecessem o  

que entendem por implementar e implantar um produto no serviço.  

A diferença entre as duas palavras parecia óbvia entre os co-pesquisadores, 

porém eles quiseram conferir na internet seu significado para dar uma resposta 

correta. Como expliquei que o importante ali era saber o que eles entendiam, logo  

entraram em um consenso e também modificaram seu discurso, afirmando terem 

implantado o produto. Como podemos verificar na fala de Ar:  

 

Implantação significa em nosso meio a ideia, a criação, o início de alguma 

coisa. Costuma ser confundida com implementar que significa pôr em prática 

a atividade, o projeto criado. [...] Desta maneira, considero ter implantado 

meu produto. Porém, como não foi dada continuidade, não houve sua 

implementação. (Ar). 

 

A implantação é semente (comprada em saquinho ou separada em casa) plantada 

com a formalidade de um planejamento, em que se leva em consideração o espaço, o 

tipo ideal de terra, iluminação, clima e hidratação pertinentes àquela demanda 

vegetativa. Portanto, são condições introduzidas, controladas, condições burocráticas 

necessárias também a esse plantio. 

A implementação é passarinho ou bicho transportador que larga sementes pelo 

ar, pelos cantos para onde vai, com informalidade mas não sem trabalho, encontra 

condições favoráveis, disponibilidade da mãe terra para ser brotada, simplesmente brota 

e cresce. Sem burocracias tantas. Aqui, as condições não são controladas, embora isso 

não signifique que sejam ignoradas, uma vez que toda planta para brotar e se 

desenvolver, demanda condições básicas. Aqui, forças naturais e universais confluem e 

se atraem e fazem acontecer o que é necessário para aquele bioma se desenvolver e 

crescer mais.  

Das duas formas, a planta crescerá, talvez com tempos, estímulos e forças 

diferentes, mas, de maneiras peculiares, crescerão. O principal fruto que os egressos 

desejam ver desabrochar são a mudança do comportamento/conduta dos profissionais e 

a ressignificação da pratica, porém eles entendem que o elemento tempo é a principal 
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condição para que o produto atenda às necessidades do serviço, como podemos perceber  

nos discurso de Água e Fogo.  

 

Assim como nós tivemos esse tempo, essa mudança de comportamento, a 

gente almeja uma coisa mais rápida, mas a gente tem que esperar esse 

comportamento das pessoas em aceitar esse produto. Em entender, 

compreender esse produto. Ter a paciência de esperar que o outro entenda 

(Água).  

Para a gente, talvez esteja dado. Porque a gente está aqui, a gente estudou. 

Mas para o outro, que você vai levar o produto, ele precisa de um tempo. 

Porque a gente levou dois anos para fazer uma construção. E aí, em um 

primeiro momento, a gente acha que, imediatamente, ―Vocês vão ter que 

mudar‖ ―Isso aqui não está bom‖ [...] Acho que a instituição, as pessoas que 

estão lá, os profissionais, sejam acadêmicos ou os professores, seja qual for o 

universo, precisa desse tempo também. Mas a mudança de comportamento 

acontece e é a primeira devolução[...] Profissionalmente falando, acho que a 

gente começa a ter um certo, talvez não seja a melhor palavra mas, um 

respeito; um reconhecimento de que a gente foi buscar ferramentas para 

pensar esse cotidiano que, de alguma maneira, não está satisfatório. Acho que 

o mestrado profissional vem para dizer isso (Fogo). 

 

 

Para Mowery e Rosenberg (2005), que discorrem sobre a trajetória da inovação, 

nem sempre há tempo ou espaço suficiente para desenvolver um produto de inovação. 

As invenções, quando são inicialmente introduzidas ou patenteadas, geralmente estão 

longe da forma que tomam quando finalmente atingem uma ampla difusão, em outras 

palavras, são os aprimoramentos que ela sofre que finalmente levam a essa ampla 

difusão. 

Água diz que frequentemente recebe convite de instituições de ensino para  

apresentar o vídeo que desenvolveu para os graduandos. Todavia, apesar das 

instituições e dos docentes a convidarem, não houve demanda para inserção de seu 

produto no plano de aula, para ser apresentado aos alunos em todo início de estágio, 

conforme havia previsto. Com isso, é possível observar sua frustração, uma vez que o 

aluno fica muito mais calmo e seguro para começar o estágio quando tem a 

oportunidade de assistir a um vídeo com relato de veteranos incentivando-os à 

prática. 

Não é à toa que, no fórum do Mestrado Profissional em Enfermagem de 2016, o 

tema central foi o impacto dos mestrados profissionais no desenvolvimento profissional 

e institucional, com especial atenção à visibilidade desses cursos, pois não se tem uma 

avaliação mais global do que tem sido efetivado e do impacto gerado, pois o efeito do 
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produto é avaliado a partir de um instrumento com critérios que avaliam o que foi 

lançado na Plataforma Sucupira, alimentada pelos coordenadores periodicamente 

(CAPES, 2017).  

A CAPES defendeu, em seu último relatório de avaliação, que os produtos 

tecnológicos desenvolvidos na área de enfermagem ainda são apresentados em número 

reduzido e com impacto muito mais em nível local e regional, e justifica que a 

modalidade stricto sensu do mestrado profissional é recente na área e ainda está, como 

em diversos campos, firmando suas especificidades, especialmente na expertise em 

produção tecnológica e inovação (CAPES, 2017). Mas percebe-se que existem fatores 

que influenciam a implantação do produto e isso reflete em seu impacto. 

O impacto do produto deveria ser avaliado a partir de uma investigação de 

campo que deveria conter entrevistas/consultas com os pesquisadores, gestores, 

servidores, usuários e todos os envolvidos neste processo, para que fosse possível 

compreender melhor, mais profundamente, as impressões e repercussões dos produtos 

no campo da prática. Deste modo, com a identificação dessas evidências, seria possível 

obter dados sobre que tipo de diferença, a implantação e implementação destes produtos 

causam ou deixam de causar na realidade laboral nos quais são inseridos. Estas 

informações possibilitariam a formação de uma base mais sólida de análise daquilo que 

é produzido nos mestrados profissionais, subsidiando com argumentos seguros e 

confiáveis a relevância do curso para o ambiente acadêmico e para a sociedade.  

Uma participante que conseguiu implantar seu produto afirma que ele está sendo 

cultivado por profissionais e usuários de serviço e que funciona sem sua presença: ―As 

vezes você pensa um produto, mas não é você quem colhe [...] O produto funciona sem 

mim. O produto não é meu [...] Meu produto se tornou um movimento‖. 

Os demais desejavam que seu produto fosse cultivado por outros profissionais e 

por usuários, mas, como não conseguiram implantar, precisam ser cultivados por eles, 

para que a ideia não morra, com isso eles utilizam algumas estratégias.  

Terra afirma tomar a iniciativa de implementar seu produto, indo aos setores e 

entregando a cartilha. Outra estratégia utilizada para incentivar os colegas ocorre nas 

abordagens para divulgação, quando apresenta aos funcionários um plano anual de 

capacitação dos servidores e incentiva-os na busca de capacitação e do direito à 

progressão de salário.  

 
Eu recebi a cartilha e reuni-os (colegas de trabalho) e trouxe o plano anual de 

capacitação que a universidade oferece para os servidores. A maioria não 
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conhece. E além da cartilha, eu fiz um folder falando do trabalho 

desenvolvido no CME, porque as pessoas só sabem atacar e jogar pedra, 

porque some isso, some aquilo, que o processo não esta correto e o maior 

consumidor do CME é o centro cirúrgico né, mas eu fui em todos os setores, 

e dei visualidade ao setor, falando do trabalho, da composição dos 

profissionais que trabalham com alguma patologia grave, com distúrbio 

emocional também, e no final de carreira, né. (Terra).  

 

 

A mudança não é uma condição dada pelo título de mestre, nem o produto 

desenvolvido ter sido implantado necessariamente pode garanti-la, porém pode ser 

conquistada no dia a dia pelo exercício da reflexão crítica, resultante de uma formação 

política comprometida com a transformação da sociedade, no sentido da competência 

técnica aliada à justiça social, sendo esta uma das funções do mestrado profissional 

(TAVARES; LEITE, 2014). 

Terra relata que esse movimento gera repressão para ela e para os funcionários 

que a procuram. Logo, as pessoas que se interessam pelo seu trabalho a procuram sem o 

conhecimento da chefia. Mesmo com todas as barreiras enfrentadas, Terra afirma estar 

feliz e realizada. 

 

Só aquele convívio melhorou a autoestima das pessoas, e dali as pessoas 

desbancaram. Então, gente, se o governo não tivesse me dado nada, não teria 

problema. Eu cheguei agora no doutorado. O dinheiro é importante? É, 

porque você precisa participar dos eventos, publicar, tudo demanda custo. 

Mas não precisava de nada, porque eu estou muito feliz, mesmo com todas 

essas barreiras, com isso aí, minha saúde emocional foi lá em cima, porque 

senão ia terminar igual aqueles funcionários que estão lá. 

 

 

 Fogo se surpreende, pois acreditava que a motivação dos profissionais para fazer 

o mestrado profissional seria o aumento de salário, porém Ar concorda com Terra que o 

mestrado profissional vai muito além do dinheiro, apesar de demonstrar algum 

desânimo com o fato do seu produto não ter sido implantado: ―Eu sinceramente resolvi 

deixar de lado (o produto), pois é muito complicado vencer a barreira, o secretário de 

saúde‖. 

 Mas, quando questionado se ele desistiu de implantar o produto, pensa e diz não 

ter desistido.  

Eu não considero nem como desistência, porque não sou eu que tem que 

brotar, eu plantei essa  semente, certo? Deveria ser brotado ali, no entanto 

não brotou.   

 

Acho que a palavra desistência não cabe, pra mim né? nesse caso, eu não 
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desisti, aqui comigo eu não desisti. Hoje, por exemplo, vou dar um exemplo 

tá?, hoje tô no município lá, em um núcleo estratégico, de discussão, núcleo 

estratégico de apoio à gestão do município, onde eu estou tentando, dali, criar 

um núcleo de discussão permanente, para discutir as questões políticas 

públicas do município. O que eu penso em relação a esse desenvolvimento 

humano, recursos humanos, e de investimento no recursos humanos, o 

próprio profissional, ele entender que ele é uma peça viva desse organismo. 

Eu não desisti disso né, essa oficina (produto) foi só uma forma de mostrar 

pra ele que isso existe, mas continuo fazendo alguma coisa. (Ar).  
 

 

Os componentes do grupo-pesquisador concorda que muitas vezes ficam 

desanimados com tantos obstáculos, mas também entendem que esses empecilhos os 

levam a refletir, a aprender com as dificuldades e a criar novas estratégias para propor 

mudanças no serviço. Fogo afirma: ―O desânimo é um impeditivo, mas esse desânimo 

precisa acontecer também, pra gente se reiventar; pensar como é que a gente vai 

conseguir fazer esse produto ir adiante‖. 

Com todo esse esforço, fica claro que a principal motivação do enfermeiro ao 

realizar o mestrado profissional é transformar sua prática, pois, se existisse interesse 

apenas na progressão de salário, eles não iriam continuar se esforçando para implantar 

seu produto.  

Todos os osbstáculos contribuíram para com o processo formativo desses co-

pesquisadores e eles expressam o quanto saíram melhores do curso de mestrado, sendo 

então criado o confeto Bom Sai, que expressa o quanto o aluno sai melhor, mais forte, 

mais autônomo do curso de mestrado e o quanto essas mudanças produzem impacto na 

pratica.  

Acho que a importância do Mestrado Profissional pode ser o produto, mas a 

sua formação muda comportamento, te muda. (Água) 

Para mim o principal produto do Mestrado Profissional é o aluno, pois ele sai 

de lá muito melhor. [...] E esse, a meu ver, é um dos mandatos do Mestrado 

Profissional, é você poder mexer nesse cotidiano. (Fogo).  

 

O conhecimento desenvolvido pelo aluno durante o mestrado profissional tem 

influenciado não apenas a atuação no contexto do trabalho, mas também em outros 

campos da vida. 

 

Você buscou o conhecimento para mudar a sua prática profissional. Mas você 

também tem retorno financeiro.  Crescimento pessoal, pois a partir do 

mestrado, você também interfere na sua vida, no seu olhar sobre a sua vida, 

sobre o seu cotidiano, para além só de uma questão profissional. (Fogo). 
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A qualidade do conhecimento desenvolvido no mestrado deve-se muito ao 

convívio multiprofissional destacado pelos egressos como um facilitador no processo de 

formação e construção do produto. ―O multiprofissional é um facilitador. Porque acho 

que são outros olhares que chegam para uma compreensão de uma prática, de um 

cotidiano, de uma rotina. Não fica só um olhar pensado só por uma caixa, só por uma 

categoria. Eu acho que é um facilitador.‖ (Água). 

Em concordância com Água, outra co-pesquisadora diz:  

 

Essa possibilidade de não ser um mestrado apenas com enfermeiros, pra 

mim, foi muito legal. Porque pude estar com um advogado na minha turma, 

administrador, educador físico, enfermeiro, farmacêutico, dentista. É 

exatamente quando a gente fala aqui dessa coisa do multiprofissional, quando 

que isso é importante? Porque são outros olhares. Mesmo no ensino da saúde 

(Fogo). 

 

Os egressos mostram que o investimento no mestrado é muito intenso e que as 

transformações são significativas, pois começam com os alunos que, segundo, eles é o 

principal produto, pois o conhecimento desenvolvido ao longo do curso transforma 

esses sujeitos no campo da atuação profissional, no pessoal e no social, tornando-os 

semente do processo de plantação e fazendo brotam, ainda que de maneira incialmente 

sutil no âmbito prático, quando eles implementam o produto e percebem transformação 

naqueles que tiveram acesso à sua produção tecnológica.  

O que fica claro nessa produção de dados é que não existe um planejamento 

estratégico consolidado para que o produto seja implantado no serviço, os egressos 

implementam sua produção tecnológica de forma autônoma e independente e isso  

reforça a necessidade de os programas de mestrado profissional incorporarem um plano 

de translação do conhecimento, para que a criação do conhecimento e sua aplicação 

resulte em benefícios para a sociedade. 
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6.4 Triangulação dos dados  

 

A pesquisa sociopoética se diferencia das outras tradicionais, pois o papel 

fundamental do pesquisador é ser um facilitador na construção do conhecimento. Nessa 

abordagem, o grupo-pesquisador tem autonomia para desenvolver o conhecimento da 

temática do estudo de acordo com seus reais interesses e necessidades. Sendo assim, a 

escolha do referencial teórico não deve ser feita previamente, visto que precisa estar 

adequado aos conhecimentos produzidos pelo grupo-pesquisador, exigindo um 

conhecimento mais amplo e complexo da literatura. 

A triangulação dos dados aqui apresentada levará em consideração os resultados 

demonstrados nas três técnicas de produção de dados (pesquisa documental, entrevista e 

grupo-pesquisador sociopoético) e o conhecimento desenvolvido pelo pesquisador em 

seu percurso durante o doutoramento. Para discutir os dados, utilizaremos a legislação 

que rege o mestrado profissional, as propostas dos programas disponíveis na internet, 

estudos atuais sobre a temática em estudo, perspectivas de translação do conhecimento 

da CIHD e a perspectiva de educação de Freire. 

Numa primeira análise global do estudo, percebemos a inexistência de menção 

ou referência de modelo orientador ou estratégia para implantação dos produtos 

desenvolvidos no mestrado profissional.  

Ademais, com base na pesquisa documental realizada, poucos trabalhos de 

conclusão apresentaram a metodologia de construção do produto, apenas relataram o 

desenvolvimento da pesquisa e descreveram o produto, as estratégias de construção e 

implantação do produto não estavam esclarecidas no corpo do texto. Produtos como 

curso de capacitação, grupo de reflexão e roda de conversa, tiveram uma descrição 

metodológica mais detalhada, pois foram utilizados como técnica de produção de dados 

das pesquisas. 

Na entrevista aos egressos e no grupo-pesquisador, percebemos que aqueles que 

disseram ter implantado o produto não seguiram nenhum modelo específico de 

translação do conhecimento. Porém, analisando as estratégias utilizadas, observamos 

que aqueles que utilizam alguma etapa da TC, mesmo sem essa referência, conseguiram 

implantar seu produto. A etapa incomum foi a participação ativa de todos os sujeitos na 

construção do produto. 

Os alunos, ao ingressarem no curso de mestrado, apresentam-se motivados a 

estudar um problema relacionado à prática profissional e não necessariamente 
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desenvolver uma produção tecnológica. Eles buscam transformar a prática por meio do 

conhecimento científico que adquirem através da pesquisa e da mudança dos seus 

comportamentos, a partir das competências desenvolvidas ao longo do curso, desejando, 

com isso, motivar os colegas de trabalho a transformarem a prática.  

Com base nessa motivação, notamos que os egressos se sentem realizados, posto 

que percebem que o conhecimento desenvolvido durante o curso de mestrado reflete em 

mudanças no seu agir profissional e pessoal.   

Segundo Freire (2002), para mudar um processo, é necessário mudar o sujeito: 

―[...] quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser de 

porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, de promover-me, no caso, do 

estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica‖ (FREIRE, 2002, p. 

18). 

Os dados revelaram que a elaboração do produto, inicialmente, não está bem 

esclarecida para os alunos. Algumas vezes, os produtos são desenvolvidos para atender 

a exigência do programa de mestrado profissional, logo, são construídos sem muito 

planejamento e estratégias de implantação no serviço. Isso pode ocorrer, pois os alunos, 

de certa forma, acreditam que a transformação no serviço se dá por eles e não por meio 

de um produto. Eles expressaram que o principal produto do mestrado é o aluno, e que a 

sua formação o auxiliará a melhorar a prática profissional.  

Traduzindo o entendimento desse grupo dentro de uma perspectiva freireana, 

entendemos que "Trata-se de aprender a ler a realidade (conhecê-la) para em seguida 

poder reescrever essa realidade (transformá-la)" (FREIRE, 2004 p. 71). Ou seja, o 

aluno, quando é capaz de conhecer sua realidade e reconhecer seu papel nela,  consegue 

produzir mudanças em si, repercutindo em prática profissional.   

Há de se considerar que o mestrado profissional tem sido um acesso para os 

profissionais dedicados exclusivamente à assistência e/ou ao ensino retornarem à 

academia para refletir sobre sua prática profissional (FERREIRA, 2015). Essa demanda, 

segundo Freire, seria uma atitude de romperem com o que chamou de "cultura do 

silêncio" e transformar a realidade, "como sujeitos da própria história" (FREIRE, 2004). 

Sua necessidade passa por:  

[...] Uma educação que possibilite ao homem discussão corajosa de sua 

problemática. De sua inserção nesta problemática. Que o coloque em diálogo 

constante com o outro. Que o predisponha a constantes revisões. À análise 
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crítica de seus ‗achados‘. A uma certa rebeldia no sentido mais humano da 

expressão. [...]. (FREIRE, 2003, p. 38). 

 

É importante ressaltar que, embora as motivações dos enfermeiros ao ingressar 

no mestrado profissional estejam centradas na sua formação, com intuito de 

desenvolverem competências para entender sua realidade e se posicionar como sujeitos 

ativos no processo de trabalho, a construção de um produto e sua implantação no 

serviço tornam-se um desejo construído no processo de formação.  

Os dados revelam que os egressos continuam não medindo esforços para 

difundir seu produto e utilizam sempre que possível em sua prática, posto que a 

implantação de um produto no serviço depende de fatores que vão além dos esforços do 

aluno. Ou seja, os alunos que não conseguiram de maneira formal implantar seu produto 

no serviço persistem em sua utilização e difusão.  

Colocar novos conhecimentos em prática é um processo complexo e apenas o 

fato de criar um produto, não é suficiente para mudar atitudes e comportamentos dos 

usuários e convencer gestores e decisores políticos. Isto depende do preparo técnico e da 

habilidade de quem vai usá-lo, de fatores organizacionais de suporte, do envolvimento 

contínuo dos potenciais usuários do conhecimento, das parcerias estabelecidas, do 

contexto institucional e da existência de mediadores do conhecimento (BEZERRA, 

FELISBERTO, COSTA E HARTZ; 2019). 

Segundo os participantes do estudo, a equipe multiprofissional com 

envolvimento ativa na construção do produto é um fator facilitador no processo de 

implantação, enquanto que os fatores impeditivos são: o que já está instituído em uma 

rotina endurecida; a resistência da equipe de Enfermagem dentro desse contexto que não 

deseja empenhar esforços para desenvolver mudanças na prática; o desconhecimento 

dos propósitos do curso de mestrado profissional, que impedem o serviço desfrutar de 

seus produtos para desenvolver uma prática assistencial e educativa de qualidade; a falta 

de um vinculo empregatício permanente, posto que o desligamento no serviço impede a 

implantação e o acompanhamento do produto; e o desanimo que surge em meios a tanta 

resistência, embora esse sentimento seja considerado necessários nesse processo, para 

que os egressos desenvolvam novas estratégias e continuem buscando difundir e 

implantar o produto. 

Os dados revelaram que a equipe gestora, a política da instituição, as políticas de 

saúde, a equipe de serviço são fatores decisivos no processo de implantação de um 
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produto no serviço. Contudo, os participantes não definiram esses elementos como 

facilitadores ou impeditivos. Eles entenderam que devem considerá-los nas estratégias 

de implantação como parte do processo.  

Dentro de um processo de TC, essa perspectiva  é de grande relevância, uma vez 

que, no ciclo dentro de um modelo de TC, que leva a implantação de um produto, esses 

seriam as possíveis barreiras a serem consideradas, sendo necessário incluí-las nas 

estratégias de implantação. Isso evidencia que, mesmo não sendo identificada neste 

estudo uma referência de TC seguida pelos alunos, algumas estratégias utilizadas fazem 

parte de alguns dos modelos existente de TC.  

O interesse na TC tem aumentado nos últimos anos, pois se passou a entender 

ser fundamental para o desenvolvimento de conhecimento relevante a disseminação e 

utilização de resultados de pesquisa. Até porque, o conhecimento novo, por si só, não 

leva a grande aplicação nem efeito nos resultados de saúde. Mas a utilização de 

resultados de investigações irá facilitar para obterem-se melhores resultados para os 

pacientes, como também irá direcionar resultados nos níveis dos profissionais e sistema 

de saúde (BEZERRA; FELISBERTO; COSTA E HARTZ, 2019). 

Até a última avaliação quadrienal (2013-2016), a TC se apresentava no 

documento de área da CAPES como um estímulo à prática de Enfermagem e saúde, na 

perspectiva da prática baseada em evidência (CAPES, 2017).   

Nos documentos mais recentes da área de enfermagem na CAPES, a translação 

do conhecimento tem se destacado e se tornado uma exigência ainda maior de estar nas 

propostas dos cursos, embora não tenham nenhum modelo de TC como referência 

(BRASIL, 2019). Consequentemente, os programas têm atualizado as propostas dos 

cursos nos sites, buscando trazer a perspectiva de TC, no entanto ainda são pouco 

explícitas as estratégias para alcançarem a TC.    

Nos sites dos programas, fala-se muito de inserção social, mas ainda é discreta a 

apresentação de como ocorre de fato, o que não permite uma dimensão de impacto. O 

que se percebe em comum é a busca de parcerias e convênios com instituições de saúde 

e de ensino públicas e privadas.  

Um curso específico tem em sua proposta algumas estratégias descritas pelos 

egressos nesta pesquisa, como a participação dos gestores nas defesas. Essa estratégia é 

utilizada por meio de seminários que contam com a participação de todos os professores 

do programa, docentes externos e gestores na primeira etapa do curso, com a defesa do 

projeto de pesquisa, mas que pode se estender a outras etapas do processo de formação. 
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O objetivo é desenvolver ações coletivas, trabalhos cooperativos e em grupo no 

processo de construção do produto. Outras experiências desse curso são: utilização de 

metodologias ativas como forma de garantir a indissociabilidade entre teoria e prática e 

integração com a graduação e Programa de Ensino pelo Trabalho (PET-Saúde) do 

Ministério da Saúde.  

Se analisarmos esses itens da proposta do curso sob perspectiva de abordagem 

da TC segundo a CIHR (2016), poderíamos dizer que esse programa está pensando a 

translação do conhecimento apoiada em uma abordagem de TC integrada, processo em 

que pesquisadores, partes interessadas e usuários trabalham juntos para moldar o 

processo de pesquisa. Nessa abordagem todos os atores têm participação ativa no 

desenvolvimento do estudo, de acordo com as seguintes etapas: definição das questões 

de pesquisa, metodologia, envolvimento na coleta e interpretação dos dados, assim 

como na difusão dos resultados. Essa abordagem é também conhecida por termos como 

pesquisa colaborativa, pesquisa orientada para a ação e coprodução de conhecimento 

(CIHR 2016). 

Os outros dois programas não apresentam em sua proposta uma perspectiva 

colaborativa na construção do produto, o que nos leva a pensar em uma tendência a 

abordagem de TC para fins de concessão do produto. Ou seja, a busca por colaboradores 

está mais intencionada na difusão do conhecimento desenvolvido no decorrer da 

pesquisa, do que nas decisões do processo de construção.  

Temos como exemplo um curso que tem entre seus objetivos ―atender à 

orientação de produção de inovação tecnológica (dura, leve-dura, leve) no espaço 

hospitalar a partir de evidências identificadas‖. Ou seja, o produto é desenvolvido a 

partir das evidências científicas.  

No outro curso, a indicação de uma abordagem de TC para o fim da concessão 

do projeto esta presente em vários objetivos, dentre eles ―promover a apropriação e a 

transferência do conhecimento científico e inovação para a prática profissional, tendo 

em vista as demandas sociais, profissionais e do mercado de trabalho‖ e também na 

construção de um perfil de aluno para que ele tenha um potencial empreendedor e 

competitivo no mercado de trabalho.  

A concepção de transferência de conhecimento se aproxima da abordagem de 

TC para fim da concessão do projeto da CIHR (2016), embora Barbosa e Neto (2017) 

acreditem que a translação do conhecimento não trabalha com transferência de 

conhecimento, pois não estabelece fluxos unidirecionais que partem do pesquisador 
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para o usuário. Pelo contrário, ela pretende ser multidirecional, agindo a partir da troca e 

do diálogo entre diferentes saberes, incluindo o científico e o popular.  

Cabe ressaltar que o estudo não visa a desenvolver nenhuma crítica aos projetos 

dos programas, até porque os projetos não foram objetos de pesquisa. Mas foi preciso 

conhecê-los para entender ainda mais os fenômenos estudados, embora o projeto aqui 

referenciado conste atualmente nos sites, mas não são esses os utilizados na avaliação 

anterior, posto que sofreram influências das atualizações da CAPES. 

Outra informação importante presente no site que e justifica os resultados é que 

dois cursos têm em sua página um link para dissertações que disponibilizam trabalhos 

de conclusão de curso, ou seja, dois cursos indicam dissertações como trabalhos de 

conclusão.  

Apenas um não utiliza mais a denominação dissertação para referenciar os 

trabalhos. O link destinado a esse material é chamado de produtos e lá encontram-se  

relatórios de pesquisa (trabalhos de conclusão) e resumos dos produtos. Percebe-se 

nesse curso modificações nos trabalhos desenvolvidos a partir de 2017, em que o 

relatório apresenta o produto com termos utilizados pela CAPES, como tipologia, 

classificação de estrato, conclusão, aplicabilidade e impacto.  Os resumos dos produtos 

também são organizados com esses itens.  

As atualizações das propostas dos programas nos sites pode ter sofrido 

influência das modificações na avaliação da CAPES, que passa a considerar a 

autoavaliação no exame  previsto para o quadriênio em curso.  

Segundo o relatório desenvolvido pelo grupo de trabalho da CAPES, entende-se, 

hoje, que a finalidade dos programas de pós-graduação não é apenas a produção de 

conhecimento, mas também a formação discente. Com isso, ela passa a considerar 

essencial a avaliação do processo e não só um produto, admitindo que a avaliação 

externa, determinante até a quadrienal 2013-2016, é limitada e não é formativa 

(BRASIL, 2019). 

Sendo assim, nessa quadrienal 2017-2020, a autoavaliação compõe um dos 

quesitos avaliados, considerando processos, procedimentos, instrumentos e resultados 

empreendidos pelos programas, com foco na formação discente e produção intelectual, 

na perspectiva de sua inserção social e/ou científica e/ou tecnológica e/ou profissional 

(BRASIL, 2019). 

A adoção da autoavaliação pela CAPES foi fundamentada com experiências 

internacionais que mostram que a autoavaliação dos programas de pós-graduação têm 
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resultado na melhoria dos próprios programas e traz como exemplo a Holanda, onde a 

autoavaliação é o único meio, não existe avaliação externa (BRASIL, 2019).  

Diante dessa nova perspectiva, os programas passam a planejar estrategicamente 

o seu futuro, que precisa estar voltado ao desenvolvimento de boas práticas em saúde, 

com vistas à translação do conhecimento e sua aplicação nos serviços, além do 

atendimento aos desafios apresentados por problemas complexos, relacionados ao 

cuidado, à gestão e às políticas no setor (BRASIL, 2019). 

O planejamento dos programas de pós-graduação na área de enfermagem precisa 

estar inserido na conjuntura e na especificidade de cada universidade, considerando a 

situação, os contextos nacional e internacional, as demandas regionais, os desafios 

econômicos e sociais, os indicadores de saúde e as necessidades sociais e de 

desenvolvimento do SUS (BRASIL, 2019). 

O programa necessita demonstrar em seu planejamento sua capacidade de 

identificar seus pontos fortes e fracos e construir alternativas com vistas ao seu 

crescimento, demonstradas no cumprimento das metas e no seu avanço, materializado 

na perspectiva da interdisciplinaridade e ampliação das fronteiras do conhecimento, na 

internacionalização da produção científica de seus alunos e egressos, na efetiva 

cooperação internacional e na sua inserção social e impacto (BRASIL, 2019). 

A autoavaliação será desenvolvida de forma sistemática e contínua. Em vez de a 

CAPES receber os resultados da autoavaliação realizada pelos programas, como nas 

avaliações anteriores, a agência deverá acompanhar como os programas de pós-

graduação estão conduzindo suas autoavaliações, o que segundo ela, permite 

aprofundamentos de natureza qualitativa e contextualizada (BRASIL, 2019). 

Sendo assim, a autoavaliação é incorporada a um processo avaliativo 

conceituado e autogerido pela comunidade acadêmica, com objetivo formativo e de 

aprendizagem, uma vez que é planejada, conduzida, implementada e analisada por 

distintos atores da academia ou externos a ela (docentes, discentes, egressos, técnicos e 

outros), nos níveis hierárquicos diversos, dos estratégicos aos mais operacionais 

(BRASIL, 2019).  

A nova perspectiva de considerar a autoavaliação no processo de avaliação dos 

programas de pós-graduação stricto sensu representa um avanço importante da CAPES 

no âmbito da pós-graduação, uma vez que a avaliação passa a ter um objetivo formativo 

e de aprendizado, respeitando a singularidade de cada programa e dando protagonismo 
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ao discente. Entretanto, o grupo de trabalho que discorre sobre a proposta de 

autoavaliação na CAPES pontua que:  

 

A CAPES deve recomendar, também, que os programas considerem 

estabelecer um diálogo com os quesitos e itens estabelecidos na ficha de 

avaliação, visto que, no seu conjunto, tais elementos representam 

ingredientes de qualidade considerados essenciais pela CAPES e que, pelo 

modelo aqui proposto, a avaliação externa se mantém, atuando em 

consonância e articulação com a autoavaliação. Na visão do grupo de 

trabalho, a autoavaliação constitui o relato detalhado, por parte do Programa, 

sobre seus procedimentos e instrumentos de autoavaliação. Na CAPES a 

‗avaliação da autoavaliação‘ seria um item da nova ficha de avaliação, como 

componente do Quesito Proposta do Programa, dando peso ao referido 

Quesito (BRASIL, 2019, p. 9). 

 

 

Essa recomendação engendra muitas dúvidas referentes à proposta de 

autoavaliação, uma vez que o produto continua sendo o protagonista da avaliação e a 

autoavaliação, um item a ser considerado nesse processo que examina e valoriza as 

produções oriundas dos programas de pós-graduação stricto sensu. Percebemos que o 

grande avanço foi considerar o processo de formação do discente na avaliação dos 

programas, pois até a última avaliação isso não era feito, mas o estudante ainda não é 

plenamente protagonista. A autoavaliação compõe o quesito 1.4 da Ficha de Avaliação e 

tem o peso mínimo comparado aos demais itens avaliados. 

O documento que discorre sobre a autoavaliação cita Paulo Freire, ratificando a 

proposta apresentada. 

 
Resgatando Paulo Freire (1988), a prática de pensar a prática é a melhor 

maneira de pensar certo. Ao incorporar a autoavaliação no seu processo de 

avaliação, a CAPES abre, potencialmente, uma pequena janela para que a 

diversidade de culturas e a riqueza dos contextos emergentes reflua para 

dentro da pós-graduação (BRASIL, 2019, p. 10). 

 

 

Paulo Freire não tematizou muito a avaliação, pois esse não era o seu foco, mas 

ele se mostrava contra o tipo de avaliação tradicional e acreditava que a avaliar deve ser 

uma ação contínua, feita com todos os elementos — professores, alunos, funcionários e  

sociedade — e que aspectos qualitativos devem ser levados em consideração 

(CUPOLILLO, 2007). Esses aspectos reforçam a proposta de autoavaliação da 

CAPES. No entanto, Freire defende a autoavaliação como única forma de verificação, 

pois tem uma visão mais profunda da formação. Para ele, ―O que importa, na 

formação docente, não é a repetição mecânica do gesto, este ou aquele, mas a 
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compreensão do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser 

superada pela segurança, do medo que, ao ser educado, vai gerando a coragem‖. 

(FREIRE, 1988, p. 26)  

Entendemos que a autoavaliação é uma proposta com caráter inovador do grupo 

de trabalhos, porém, como eles mesmo disseram, ainda é uma ―pequena janela‖ aberta 

em um cenário complexo de eficácia ideológica neoliberal, com os valores do mercado 

entrando no espaço público, em que a avaliação externa é usada como eixo 

estruturante e mecanismo de controle social, movimentando outras configurações de 

docência e de organização institucional (SOUZA, 2013). 

Para Cupolillo (2007), o processo de avaliação não dá conta de ―medir‖ o saber 

dos educandos. No entanto, alunos e professores têm sido reféns das métricas para 

qualquer tomada de decisão diante do sistema educacional. 

Freire explica que o conhecimento não é estático e nem a consciência é vazia. O 

conhecimento não se faz unicamente por processos cognitivos, desconexos da 

experiência; muito menos por transferência de um homem para outro. Não se pode 

conhecer a si mesmo, o mundo, a realidade, a cultura e todas as suas relações pelo 

pensamento dos outros. Isso é um falso saber, um conhecimento ingênuo. Um homem 

não pode ser receptáculo do conhecimento de outrem, precisa ser o sujeito do próprio 

conhecimento (FREIRE,1981). Nesse sentido, percebe-se que o conhecimento não se 

dá, mas se constrói, e o educador também aprende no processo de ensinar. Sendo assim, 

dificilmente será fidedigno, um instrumento com métricas para avaliar o conhecimento 

do aluno, ele apenas será capaz de dizer se o aluno atingiu a uma expectativa 

determinada. Até porque:  

 

O conhecimento não é mero acumular de conhecimento, registro mental de 

dados e informações. Conhecer implica pensar criticamente, implica em 

reflexões amalgamadas às transformações. É muito mais que assimilar 

conteúdos universalmente construídos, é expressão e comunicação. Conhecer 

é estabelecer relações, formar vínculos. Fora do mundo da comunicabilidade 

―[...] é impossível dar‐se o conhecimento humano.‖ (FREIRE, 1983b, p. 65). 

 

Segundo Camargo Jr (2013), avaliar a ciência beira o impossível. Não há 

medidas adequadas para a mensuração do valor de uma pesquisa ou de seus produtos. 

Sua repercussão não é clara nem previsível. Esse autor compara a complexidade de 

avaliação da ciência com a arte quando diz: ―A Arte é tão ou mais difícil de avaliar que 

a Ciência‖ (CAMARGO JR, 2013, p.1708). 
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Para esse autor, a avaliação da produção científica é indispensável, já que parte 

fundamental de seu financiamento provém de fundos públicos (CAMARGO JR, 2013). 

No entanto, ele tem feito fortes críticas à nova ficha de avaliação, em especial à 

classificação nova do Qualis-Periódico.  

O Qualis-Periódicos é uma ferramenta usada para classificar a produção 

científica dos programas de pós-graduação no que se refere aos artigos publicados em 

periódicos científicos. Em 2019, foi apresentada uma nova metodologia para classificar 

Qualis-Periódicos, que se baseia em quatro princípios: classificação única; classificação 

por áreas-mães; Qualis referência e indicadores bibliométricos (BRASIL, 2019).  

Para Camargo Jr (2013), o número de vezes que um artigo é citado não indica 

qualidade do material, até porque as revistas impõem regras que influenciam a 

utilização de citações. Segundo estudos por ele mencionado, em meio à pressão 

competitiva de publicar cada vez mais, multiplicam-se subterfúgios para incrementar a 

quantidade de artigos e capítulos publicados, bem como de citações. A produção em 

série de artigos sem maior interesse ou inovação, ainda que fundamentalmente 

"corretos", a multiplicação do número de autores para cada texto, sem que se considere 

adequadamente a atribuição de autoria, a distribuição de conteúdos entre diversas 

publicações (conhecida como "publicação salame") e a criação de verdadeiros clubes de 

citação mútua são fenômenos há muito conhecidos na literatura mundial. 

Essa crítica de Camargo JR (2013) é muito relevante quando se entende que a 

TC não é simplesmente o reconhecimento de novas informações, implica a adoção de 

conhecimento prático e mudança de comportamento (CRAVEIRO; HARTZ, 2016). Ou 

seja, a avaliação pelo Qualis periódico não oferece resultados capazes de nos fazer 

compreender como o conhecimento está sendo difundido e se traz impactos positivos 

para a sociedade. Esse critério é comum na avaliação dos cursos acadêmicos e tem 

grande valor nas fichas de avaliação e embora haja um movimento para se aprimorar as 

características do mestrado profissional, ainda se tem utilizado critérios acadêmicos, 

tendo caráter competitivo, em que alunos e professores ficam à mercê de padrões ainda 

pouco esclarecidos para a sociedade.  

A avaliação surgiu neste estudo justamente por protagonizar o produto. Os 

participantes da pesquisa relatam desconhecer os itens examinados na ficha de avaliação 

da CAPES e não sabem como o órgão de fiscalização concebem a implantação do 

produto e avalia seu impacto. Contudo, eles entendem que desenvolveram um produto e 

apresentaram no serviço e, mesmo não sendo adotado no processo de trabalho da 
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instituição, eles vêm utilizando quando oportuno e vêm percebendo mudanças e 

impacto do seu produto no serviço através da mudança de comportamento de alguns 

profissionais e da qualidade do serviço que chega aos usuários. Esses impactos muitas 

vezes não são considerados pelos órgãos de avaliação e nem mesmo pelo programa.  

Na epistemologia crítico-dialética formulada por Paulo Freire, que agrega ao 

conhecimento, além de dimensão científica a dimensão existencial histórico-cultural, o 

conhecimento possui significações educativas e de vivências experienciadas, de tal 

forma que, na apreensão do conhecimento, está contida a apreensão não só do que se 

conhece, mas também de como o conhecimento é produzido e de como tal 

conhecimento pode ser e é utilizado pela e na sociedade (GADOTTI, 2002, p. 52). 

A presente pesquisa identificou que os produtos desenvolvidos no âmbito do 

mestrado profissional no quadriênio de 2013-2016 têm um baixo valor na ficha de 

avaliação da CAPES, ratificando as notas recebidas dos programas. Consequentemente, 

os produtos que os egressos disseram ter implantado em seus serviços têm nota 10 em 

uma ficha de avaliação com pontos que variam de 0 a 50. 

O cuidado em saúde deve ser planejado, considerando-se as necessidades e os 

serviços de saúde e colocando-se em questão elementos para o entendimento da 

realidade a partir da perspectiva dos sujeitos imersos na sociedade (MORAES, 

BERTOLOZZI; HINO, 2011). 

As produções tecnológicas desenvolvidas para atender as necessidades de saúde 

urgentes no período estudado, em uma primeira análise, não demandaram tecnologias 

duras. Porém, essas têm grande peso no campo da ciência e são as que apresentam 

maior valor na ficha de avaliação da CAPES.  

Nos programas, as tecnologias duras desenvolvidas, como aplicativo e vídeos, 

necessitaram de assessoramento de profissionais da área de tecnologias para a 

construção do produto, o que gerou alto custo para o aluno. Para que as tecnologias 

duras tenham valor legal, devem passar por um processo de patente. Porém, acreditamos 

que não é o alto custo nem a burocracia de patenteamento o fator que influencia o seu 

pouco desenvolvimento, mas a própria característica da Enfermagem, em sua essência, 

tende a desenvolver tecnologias que priorizem as relações e os saberes para desenvolver 

o cuidado. 

koerich et al. (2011) verificam que são crescentes as produções de tecnologias 

leves e leve-duras na enfermagem, todavia não são registradas e patenteadas. O estudo 

em tela apenas reforça essa evidência. Nesse sentido, devemos aprofundar as razões que 
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levam à baixa produção de tecnologias duras, porém, concomitantemente, é importante 

refletir sobre a supervalorização das tecnologias duras nas fichas de avaliação da 

CAPES, para que a escolha da tipologia do produto seja de fato centrada na necessidade 

do serviço e não em uma necessidade do programa. Pensar nesses aspectos é buscar 

garantir a boniteza do ensino-aprendizagem, presente na pedagogia Freireana. 

 

Quando vivemos a autenticidade exigida pela prática de ensinar-aprender 

participamos de uma experiência total, diretiva, política, ideológica, 

gnosiológica, pedagógica, estética e ética, em que a boniteza deve achar-se de 

mãos dadas com a decência e com a seriedade. (Freire, 1996 p. 24).  

 

Diante dos dados expostos e discutidos, a tese de que ―a implantação de um 

produto de mestrado profissional no campo prático seja da assistência, educação e ou 

gestão depende de fatores alheios à formação do mestrado profissional, como a equipe 

gestora do serviço, os demais profissionais de saúde, as políticas públicas de saúde, 

entre outros a investigar‖, é parcialmente confirmada.  

Os dados revelaram que os fatores que influenciam a implantação do serviço não 

são somente aqueles alheios à formação, pelo contrário, estão presentes nela, como o 

prévio desconhecimento dos alunos a respeito do produto, com a não utilização de um 

modelo de TC para desenvolver as estratégias de implantação. Esses fatores podem ter 

influência da própria CAPES, quando seus documentos da área de enfermagem ainda 

não apresentam de forma tão clara a questão dos produtos e da translação do 

conhecimento. Os mencionados fatores alheios à academia são decisivos no processo de 

implantação, mas foram trazidos neste estudo como elementos a serem considerados na 

estratégia de TC.   

Outro aspecto importante é que este estudo foi desenvolvido no período de 

encerramento do último quadriênio e no início de um novo quadriênio. Logo, 

percebemos mudanças na estrutura das propostas dos programas que buscam atender às 

atualizações presentes no documento de área da enfermagem da CAPES (2019). Essas 

mudanças refletem avanços positivos para o mestrado profissional, mas que precisam 

ainda continuar sofrendo avaliações, para que, de fato, os programas de mestrado 

profissional em enfermagem desenvolvam produtos que atendam às necessidades de 

saúde do serviço em consonância com o SUS e que apresentem impactos positivos 

importantes para a sociedade. 
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7. CONCLUSÃO 

 

Este estudo teve como objetivo compreender o processo de implantação das 

produções tecnológicas desenvolvidas no Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem, do Rio de Janeiro, nos serviços de saúde e ensino, através da 

experimentação sociopoética.  

Para isso, a pesquisa foi realizada com os enfermeiros egressos dos programas 

de Mestrado Profissional na área de Enfermagem, do Rio de Janeiro e foi necessário 

utilizar três técnicas de produção de dados: pesquisa documental, entrevista e grupo-

pesquisador sociopoético. 

Na pesquisa documental, um dos maiores desafios foi identificar o produto nos 

trabalhos de conclusão, bem como a metodologia de construção e as estratégias de 

implantação da produção tecnológica.  Constatamos que, apesar da ampla possibilidade 

de modelos de trabalho de conclusão, as pesquisas foram construídas no formato 

acadêmico, sob o molde de dissertação.  

A principal tipologia de produtos elaborada pelos egressos foi o 

desenvolvimento de técnicas, como, por exemplo, fluxogramas, protocolo, formulários 

e curso de capacitação. Grande parte desenvolvida no contexto hospitalar, no formato de 

tecnologia educacional, atendendo à necessidade de saúde que envolve garantia de 

acesso à tecnologia, para melhorar e prolongar a vida do usuário.  

Para entrevista, utilizamos como instrumento um formulário online. Com essa 

técnica, verificou-se que 48% dos egressos reconhecem ter implantado seu produto nos 

serviços. Os principais fatores que influenciam na implantação são a política da 

instituição e os interesses do gestor. Além disso, quando os produtos têm participação 

ativa dos usuários, profissionais e todas as pessoas envolvidas desde o momento de sua 

laboração, são mais passíveis de implantação no serviço.  

No grupo-pesquisador, foi possível discutir as questões da construção e das 

estratégias de implantação dos produtos. O grupo revelou que o aluno, ao ingressar no 

curso, não tem um esclarecimento adequado do produto que irá desenvolver.  A 

construção da produção tecnológica é feita sem referência de um modelo de translação 

do conhecimento. No entanto, os egressos que disseram ter implantado seu produto 

desenvolveram algumas estratégias presente nos modelos de TC, mesmo sem essa 

referência.  A estratégia incomum foi a participação ativa de todos os sujeitos na 

construção do produto.  
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Contudo, os egressos que disseram não ter implantado sua produção tecnológica, 

continuam não medindo esforços para difundir seu produto e utilizam sempre que 

possível em sua prática, pois a implantação de um produto no serviço depende de 

fatores que vão além do empenho do discente.  

Os participantes entendem ainda que o principal produto do mestrado 

profissional são os alunos, que, durante sua formação, desenvolvem competências que 

ajudam a refletir sobre suas práticas e fazer uma nova leitura do mundo, gerando 

mudanças no comportamento nas situações profissionais e pessoais. Trazem também o 

tempo como elemento importante no processo de transformação da prática, já que eles 

necessitaram de aproximadamente dois anos para que se tornassem mestres.  

Os resultados produzidos nas três técnicas de produção de dados passaram por 

um processo de triangulação dos dados. A partir das análises, concluímos que a hipótese 

de que a implantação de um produto de mestrado profissional no campo prático seja da 

assistência, seja da educação e ou da gestão depende de fatores alheios à formação do 

mestrado profissional, foi parcialmente confirmada. Dentre os fatores alheios, destacam-

se a equipe gestora do serviço, os demais profissionais de saúde, as políticas públicas de 

saúde, entre outros a investigar.  

Os dados revelaram que os fatores que influenciam a implantação no serviço não 

são somente aqueles alheios à formação, pelo contrário, estão presentes na formação, 

como o prévio desconhecimento dos alunos a respeito do produto e a não utilização de 

um modelo de TC para desenvolver as estratégias de implantação. Esses fatores podem 

ter influência da própria CAPES, quando em seus documentos da área de enfermagem 

ainda não apresenta de forma tão clara a questão dos produtos e da translação do 

conhecimento. Os fatores alheios à academia são decisivos no processo de implantação, 

mas foram trazidos neste estudo como elementos a serem considerados na estratégia de 

TC.   

O trabalho, no entanto, foi desenvolvido no período de encerramento do último 

quadriênio e no início de um novo quadriênio. Logo, percebem-se mudanças na 

estrutura das propostas dos programas que buscam atender às atualizações presentes no 

documento de área da enfermagem da CAPES, publicado em 2019. Essas mudanças 

refletem avanços positivos para o mestrado profissional, mas precisam ainda continuar 

sofrendo avaliações, para que, de fato, os programas de mestrado profissional 

desenvolvam produtos que atendam às necessidades de saúde dos serviços, em 
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consonância com o SUS e que apresentem impactos positivos importantes para a 

sociedade.  

A análise e discussão dos dados dessa pesquisa não se encerram, uma vez que os 

resultados apontaram muitas questões, para além dos objetivos, que ficaram por 

responder.  

Além disso, como não abarcamos gestores, usuários e profissionais em nossa 

interlocução, o que permitiria para saber como foi o processo de implantação e como 

tem sido o impacto e/ou contribuição do produto que foi implantado sob outros pontos 

de vista, temos uma abordagem em aberto, um caminho para o percurso de outros 

pesquisadores interessados nessas dinâmicas.  

Trouxemos, de todo modo, um panorama das produções tecnológicas oriundas 

do Mestrado Profissional na área da Enfermagem do Rio de janeiro e verificamos como 

tem sido desenvolvido o processo de implantação desses produtos nos serviços de 

saúde, ensino e gestão, destacando as principais mudanças realizadas no quadriênio em 

andamento, de uma forma inovadora, utilizando perspectivas ainda pouco exploradas 

pelos outros estudiosos da área.  

No desenvolvimento do estudo foi elaborado uma planilha organizadas com 

todas as informações que foram disponíveis dos egressos e sua produção tecnologia. 

Essa planilha foi disponibilizada para as secretarias dos programas que ficaram gratos 

pela devolução e organização.  Outro produto de relevância e impacto oriundo dessa 

tese, foram as socialização dos resultados parciais na qualificação, pois na defesa da 

tese os coordenadores dos programas de Mestrado Profissional na área da Enfermagem 

presente, revelaram que as modificações feita nas propostas do cursos e atualizações no 

site dos programas foram com base nos resultados e discussões apresentados na 

qualificação.  

Esperamos que este trabalho inspire novos estudos, até por ter a pesquisa se 

limitado a programas de mestrado profissional de apenas um estado e a produtos 

desenvolvidos apenas por enfermeiros, utilizando-se de critérios de avaliação anteriores 

ao que está em vigor atualmente na CAPES. 

 Esta tese poderá contribuir ainda para que os programas ponderem sobre suas 

produções e que auxiliem o grupo de trabalho da CAPES a continuar refletindo sobre o 

Mestrado Profissional na área da Enfermagem.   
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APÊNDICES 

APÊNDICE A: Termo de consentimento livre e esclarecido 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Fatores estratégicos para implantação de projetos de intervenção 

relacionados aos produtos do Mestrado Profissional  

Pesquisadora Responsável: Rejane Eleuterio Ferreira e Profª Drª Cláudia Mara de Melo 

Tavares  

Instituição a que pertence a Pesquisadors Responsável: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefone para contato: (21) 981089123                E-mail: rejane_eleuterio@hotmail.com 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos               R.G. _________________________ 

 

            O (a) Sr. (ª) está sendo convidado(a) a participar da  pesquisa intitulada ―Fatores 

estratégicos para implantação de projetos de intervenção relacionados aos produtos do 

Mestrado Profissional  na área da Enfermagem‖ de responsabilidade da pesquisadora 

Rejane Eleuterio Ferreira e Claudia Mara de Melo Tavares (orientadora). O presente 

estudo tem como objetivo geral avaliar fatores estratégicos para implantação das 

produções tecnológicas relacionados aos produtos do Mestrado Profissional na área da 

Enfermagem nos serviços de saúde através de experimentação sociopoética e como 

objetivos específicos: analisar as produções tecnológicas dos alunos do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem e sua relação com as necessidades dos serviços de 

saúde e avanço profissional da Enfermagem; descrever o perfil dos enfermeiros 

egressos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem; discutir fatores estratégicos 

para implantação das produções tecnológicas dos alunos do Mestrado Profissional na 

área da Enfermagem nos serviços de saúde; avaliar o impacto das produções 

tecnológicas propostas por egressos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem 

nos serviços de saúde. Sua participação nesta pesquisa será realizada através do grupo-

pesquisador, orientada pela abordagem sociopoética, na qual suscitarão discussões 

relacionadas à temática do estudo. A intenção do grupo-pesquisador não é julgar nem 

analisar a opinião ou postura de cada participante, mais sim proporcionar um ambiente 

de discussão coletiva para construção de um conhecimento comum para aquele grupo 

específico. Os discursos serão gravados através de MP3, e serão transcritas e  digitadas, 

posteriormente serão devolvidas  aos sujeitos participantes, para que eles confirmem a 

transcrição. A identidade dos entrevistados será de total sigilo durante a análise e 

discussão dos dados obtidos. As informações aqui geradas serão confidenciais, tendo 

somente o pesquisador acesso a elas, o que garante a privacidade dos voluntários da 

pesquisa. Não haverá riscos relacionados à integridade moral, psíquica ou física dos 

participantes envolvidos no universo dessa pesquisa. Os pesquisadores estarão 

preparados para proporcionar acolhimento e escuta para todos os participantes. É 

importante deixar claro que sua participação não é obrigatória e a qualquer momento 

você poderá desistir e retirar seu consentimento. Sua recusa não trará nenhum prejuízo 

em sua relação com a pesquisadora ou com a unidade de origem. O benefício 
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relacionado à sua participação será a possibilidade de discutir a formação dos 

enfermeiros que cursaram o Mestrado Profissional na área da Enfermagem; 

compreender como se configuram e caracterizar os projetos de intervenção 

desenvolvidos nos programas de Mestrado Profissional na área de Enfermagem; 

conhecer quais os fatores alheios a formação do Mestrado Profissional influenciam a 

incorporação das novas tecnologias e inovações no serviço de saúde.  Você receberá 

uma cópia deste termo onde consta o telefone do pesquisador responsável e do comitê 

de ética em pesquisa, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação a 

qualquer momento. A participação nesta pesquisa não envolve custos ou benefícios 

financeiros. 

 Os participantes de pesquisa e comunidade em geral poderão entrar em contato 

com o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina/Hospital Universitário 

Antônio Pedro, para obter informações específicas sobre a aprovação deste projeto ou 

demais informações: E.mail: etica@vm.uff.br             Tel/fax: (21) 26299189 

 

 

Eu,______________________________________________, RG nº______________ 

declaro ter sido informado e concordo em participar, como voluntário, do projeto de 

pesquisa acima descrito. 

 

Niterói, _____ de ____________ de _______ 

 

 

 

________________________________               _______________________________ 

       Nome e assinatura do voluntário                                  Rejane Eleuterio Ferreira 

 

 

 

  _______________________________                     ____________________________  

Testemunha                                                            Testemunha 

 

     

 Niterói, ___/___/2018.  
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APÊNDICE B: Termo de cessão de direito e uso de imagem 

 

Dados de identificação 

Título do Projeto: Fatores estratégicos para implantação de projetos de intervenção 

relacionados aos produtos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem 

Pesquisadoras Responsáveis: Rejane Eleuterio Ferreira e Profª Drª Cláudia Mara de 

Melo Tavares  

Instituição a que pertencem as Pesquisadoras Responsáveis: Universidade Federal 

Fluminense 

Telefone para contato: (21) 981089123  E-mail: rejane_eleuterio@hotmail.com 

Nome do voluntário: _____________________________________________________ 

Idade: _____________ anos               R.G. _________________________ 

 

 

Eu,_______________________________________________, RG nº______________, 

CPF nº __________________, cedo voluntaria e gratuitamente à pesquisadora Rejane 

Eleuterio Ferreira e Claudia Mara de Melo Tavares (orientadora), meus  direitos sobre 

as imagens relacionadas a participação na Pesquisa ―Fatores estratégicos para 

implantação de projetos de intervenção relacionados aos produtos do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem‖.  

Declaro-me titular de todos os direitos de autor sobre o material fotográfico objeto desta 

cessão.  

Declaro estar ciente de que o material fotográfico poderá ser utilizado em todo o 

material de divulgação dos resultados desta pesquisa, não sendo revelada minha 

identificação ou de qualquer pessoa que esteja na fotografia. 

 

 

Rio de Janeiro, ______ de __________________ de 2018.   

 

 

 

________________________________________________________________ 

Assinatura do voluntário 

 

 

Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Medicina – Hospital Universitário 

Antônio Pedro Rua Marquês de Paraná, 303 – 4° andar do Prédio anexo            Centro - 

Niterói / Rio de Janeiro  CEP 24.030-215      Tel. (21) 26299189         E-mail: 

etica@vm.uff.br        Site: www.cep.uff.br 

http://www.cep.uff.br/
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APÊNDICE C: Cronograma da pesquisa 

 

Etapas de desenvolvimento 

da Tese 

1º 

Sem. 

2016 

2º 

Sem. 

2016 

1º 

Sem. 

2017 

2º 

Sem. 

2017 

1º 

Sem. 

2018 

2º 

Sem. 

2018 

1º 

Sem. 

2019 

2º 

Sem. 

2019 

Definição do tema X        

Levantamento bibliográfico em 

biblioteca e nas bases de dados 
X  

      

Revisão Bibliográfica X X       

Elaboração do desenho 

metodológico 
 X 

      

Aprofundamento no Referencial 

teórico-metodológico 
 X 

X X X    

Encaminhamento do protocolo de 

pesquisa ao Comitê de Ética em 

Pesquisa  

  

 

X 

     

Defesa do projeto junto ao 

Programa de Pós-graduação 
  

 

X 

     

Coleta de dados: Levantamento 

dos produtos do MPE 
  

X X  

 

   

Produção de dados: Grupo 

pesquisador  
  

 X X    

Análise preliminar dos dados    X X    

Qualificação da Pesquisa      X   

Análise e interpretação dos dados       X X 

Elaboração das conclusões       X X 

Confecção dos conceitos da Tese       X X 

Redação do trabalho final       X X 

Defesa da Tese de Doutorado         X 

Entrega da tese ao Programa de 

Doutorado após as revisões 
  

     X 
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APÊNDICE D: Levantamento dos produtos do Mestrado Profissional  
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APÊNDICE F : Roteiro do grupo-pesquisador 

 

Objetivo do roteiro: 

Este roteiro servirá como um guia para os facilitadores terem conhecimento das 

atividades programadas para cada encontro com os co-pesquisadores, podendo também 

contribuir com ideias.  

 

Objetivo geral da pesquisa: 

  Avaliar fatores estratégicos para implantação dos produtos do Mestrado 

Profissional na área da Enfermagem nos serviços de saúde através de experimentação 

sociopoética. 

 

Objetivo específico que o grupo-pesquisador buscará alcançar será:  

Discutir fatores estratégicos para implantação da Produção tecnológica dos 

alunos do Mestrado Profissional na área da Enfermagem nos serviços de saúde e ensino; 

 

Questões que gostaria de aprofundar: 

 Porque eles escolheram desenvolver um determinado produto? (influência do 

orientador, do usuário, dos colegas de trabalho, do setor, do gestor). O produto 

desenvolvido foi realmente que desejava construir? 

 Como a universidade que o enfermeiro cursou MP influenciou nesse processo de 

escolha, construção e implantação?  

 Esse produto atende à necessidade daquele grupo pesquisado, ou seja, usuário a 

quem se destina o produto? 

 Como conseguir implantar esse produto? 

 Que fatores influenciaram de forma positiva e negativa a implantação do produto? 

 Quais estratégias estão sendo pensadas/executadas por aqueles que ainda não 

implantaram os produtos para o momento da implantação? 

 Quais as estratégias que foram seguidas por aqueles que já implantaram o produto? 

 Que impacto (social/profissional) tem esse produto?  

 Como manter esse produto em uso? 

Essas são questões que desejo aprofundar com o grupo pesquisador, pois algumas 

eles já responderam de forma racional no questionário. Essas perguntas serviram de 
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―questões norteadoras‖ para o planejamento da experimentação e continuarão como 

um guia na discussão do grupo, mas não necessariamente serão feitas para os co-

pesquisadores,  podem servir como possíveis ideias para o tema gerador. 

 

Facilitadora e co-facilitadores e suas contribuições no grupo pesquisador:  

 Rejane: facilitadora das atividades  

 Paulinha: ―co-facilitadora‖ das atividades que estará de frente junto com a 

pesquisadora mediando o grupo. Registro de fotos.  

 Andrea: fará anotações da produção de dados. 

 Letycia: fará anotações da produção de dados.  

 Aruana: fará anotações da produção de dados (não pode dia 28/09). 

* No final, todos receberão um certificado de participação da produção de dados da 

pesquisa in voga com carga horária de 10 horas.  

 

Co-pesquisadores: 

 Critérios inclusão: enfermeiros egressos que sinalizaram no questionário o 

interesse em participar do grupo-pesquisador, buscando ter um equilíbrio com 

enfermeiros dos três programas e que implantaram e que não implantaram seus 

projetos no serviço.  

 Critério de exclusão: enfermeiros que sinalizaram o interesse em participar do 

grupo pesquisador, porém não apresentaram disponibilidades para as datas do 

encontro.   

Estimam-se doze co-pesquisadores. Essa triagem está sendo feita a partir de um 

formulário online do Google, que identifica os voluntários e as disponibilidades de 

data/hora. 

 

Produção dos dados:  

A produção dos dados está prevista para os dias 28/09 e 05/10 de 2018 no 

horário entre 14 e 16 horas na EEAAC- UFF. Nesses dois encontros, os participantes 

vivenciarão experimentações estéticas em que irão trabalhar o corpo, as emoções, as 

intuições, a sensibilidade e a imaginação para construir um conhecimento referente a 

um tema-gerador, de interesse do grupo, relacionado ao problema estudado. O último 
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encontro é chamado de contra-análise, será combinado para 09/11 de 2018, no mesmo 

horário. Este encontro irá validar os dados analisados pelo pesquisador.  

A produção dos dados será apresentada como um encontro científico para 

construção de conhecimento acerca dos fatores estratégicos para implantação da 

produção tecnológica desenvolvida no âmbito do Mestrado Profissional em 

Enfermagem, nos serviço de saúde e ensino. Todos os co-pesquisadores receberão um 

certificado com carga horária de 6 horas. 

Logo, os participantes chegarão no horário combinado e farão o credenciamento 

na atividade e receberão um crachá no qual devem colocar um apelido, ou seja, o nome 

com que serão identificados em toda atividade. Nesse momento teremos música 

ambiente e um espaço para realizar um lanche.   

 

Roteiro do 1º encontro de produção de dados 28/09/2018 – das 14 às 16 horas  

 

Objetivo da Experimentação: permitir que os co-pesquisadores criem e apresentem 

sua produção de forma artística e poética (leve), associando ao produto desenvolvido no 

mestrado.   

 

1º passo – Apresentação dos objetivos da pesquisa, esclarecimento de dúvidas e 

explicações do grupo-pesquisador, como dispositivo de produção de dados. Nesse 

primeiro momento será feito o contrato de convivência, assinatura do Termo de Livre 

Consentimento, autorização para gravação de dados de som e/ou imagens, e negociação 

do tema gerador (apêndices A e B). Será garantida durante as sessões e na análise e 

discussão dos dados o anonimato e a privacidade dos participantes. Nesse momento os 

participantes serão informados de que a intenção do grupo-pesquisador não é julgar nem 

analisar a opinião ou postura de cada participante, mas sim proporcionar um ambiente 

de discussão coletiva para construção de um conhecimento comum para aquele grupo 

específico. 

*A partir desse momento, os facilitadores poderão tirar fotos e ―filmar‖ as atividades.  

 

2º passo – Instalação do grupo e escolha do tema gerador. Apresentação dos 

participantes do grupo, dos facilitadores e do mediador.  Nesse momento, todos irão 

fazer uma roda e uma bola irá circular na roda. Aquele que tiver segurando a bola irá se 

apresentar e depois irá jogar a bola para o próximo fazer o mesmo.  
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3º passo - Apresentação do diário de itinerância, seu objetivo na pesquisa e orientações 

gerais sobre a experimentação. Esse dispositivo será um caderno em que todos possam 

escrever/expressar o que querem, em qualquer momento das sessões. 

 

4º passo - Relaxamento: nesse momento será colocada uma música ambiente de 

relaxamento, e os participantes serão induzidos a respirar profundamente, fechar os 

olhos e perceber/sentir o próprio corpo enquanto respiram, enchendo o peito de ar e 

soltando suavemente o ar pela boca.  

Feche os olhos inspire o ar (contando 4seg), segure (contando 4seg) e 

solte o ar (contando 4seg). (Esse ciclo deve ser repetido 5 vezes).Você vai 

preparar seu corpo para uma viagem pela imaginação. Relaxe os braços e 

as pernas. Sinta seu corpo ficando mais relaxado, mais leve. Imagine um 

campo enorme, com plantas de diversas espécies, caminhe por esse 

campo, aprecie as diversas espécies de plantas que tem nesse lindo 

campo. Sinta a diversidade de cheiros emitidos pelas plantas. Respire 

suavemente, sinta o cheiro dessas plantas, sinta adentrar em suas narinas 

e preencher seus pulmões o ar puro desse lugar. Sinta a luz do sol que 

auxilia as plantas na produção de nutrientes na fotossíntese, aquecer seu 

rosto. Relaxe, perceba a energia desse lugar, observe a diversidade de 

insetos que circulam entre as plantas (moscas, joaninhas, formigas, 

abelhas, borboletas). Sinta o vento soprando sua pele e balançando as 

folhas. Observe as plantas, umas são grandes, já bem desenvolvidas, 

outras são de médio porte – indicando que não têm tanto tempo de vida; 

há outras que beiram poucos palmos de mão do chão, e há aquelas bem 

pequenas, indicando que há pouco iniciaram sua vida. Há plantas 

coloridas, pois nelas há viçosas flores e há plantas que possuem frutos já 

maduros. Agora, a partir desse cenário belíssimo e calmo, você irá 

escolher uma planta que representará o produto que você selecionou para 

desenvolver no mestrado e dirá por meio desta analogia: como foi a 

construção deste produto? Como foi o processo de implantação desse 

produto no serviço? Quais elementos influenciaram de forma positiva e 

negativa a implantação do seu produto? Que impacto seu produto pode 

ter no que diz respeito as necessidades de saúde? Respire profundamente, 

estamos chegando ao final da nossa viagem. Lentamente, prepare seu 

corpo para voltar. Ao poucos, se movimente, mexa seus pés, as mãos e 

comece a retornar da viagem. Abara os olhos lentamente. Na sala existe 

um varal poético aprecie esse varal. Pense no tema gerador:   

 

* No momento do relaxamento, os facilitadores irão organizar o material da 

experimentação em uma mesa. 

Material: imagens de plantas, insetos de plástico, sol, nuvens, poesias, barbante para 

fazer um varal e pregadores, tesouras, cola branca, cola instantânea (para as miçangas 
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maiores), fita durex larga, giz pastel colorido, folhas de bloco A3, algodão, papel 

crepom picadinho na cor marrom ou miçangas marrons, verde, amarela, laranja, e em 

tons terrosos, tintas coloridas, revistas.    

Pensei em levar materiais para eles terem opções de expressar esse processo, 

através da pintura, poesia, (instrumento?). 

 

5º passo - Orientar o grupo sobre a experimentação que será realizada e como será a 

participação de cada um.  

* Esse momento será simultâneo ao momento do relaxamento 

Os participantes irão abrir os olhos e serão convidados a apreciar um varal 

poético. Após um tempo apreciando o varal, eles irão escrever em uma folha uma 

poesia, ou expressar de forma artística, contando seu processo de escolha (decisão) do 

produto, construção, implantação e ―manutenção‖  

 

6º passo - Produção e registro de dados sobre o que foi vivido na experimentação, 

relacionado com o tema gerador da pesquisa. Cada participante do grupo será ouvido 

atentamente.  

 

7º passo - Pré-análise dos dados produzidos pelo próprio grupo-pesquisador.  

 

8º passo - Pausa para um café. Nesse momento serão oferecidos água, suco, café e 

alguns aperitivos.  

 

9º passo - Avaliação, lembrar a data da próxima sessão e agradecimento.  

 

10º passo – Momento de organização dos dados e de troca entre os facilitadores. Esse 

momento não acontece com o grupo-pesquisador. Será um momento de avaliação da 

experimentação realizada e de planejamento do próximo encontro. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Classificação da produção técnica na Área de Enfermagem 

 Tipo Itens de Produção  
Classificação 

e Trava 

D
E

S
E

N
V

O
L

V
IM

E
N

T
O

 D
E

 

T
E

C
N

O
L

O
G

IA
S

 

Desenvolv. de aplicativo Aplicativo computacional, multimídia, etc. Programas de computador T4 

Desenvolv. de produto/ 

processo patenteável 

Aparelho, Instrumento, Equipamento, Fármacos e similares e outros T5 

Marca T3 

Desenvolvimento de técnica Analítica, Instrumental, Pedagógica, Processual, Terapêutica e outras T3 

Protocolo tecnológ. experimental/aplicação ou adequação tecnológica T3 

Desenvolv. de material 

didático e instrucional  

Livros Técnicos  T3 

Jogos, manuais, cartilhas. Artigos em boletins e revistas técnicas T2 

Material didático instrucional com multimídia T3 

Portal educativo T4 

Desenv. tecnologia social  Técnicas e metodologias transformadoras T4 

Desenv. de não patenteável Produto ou processo/tecnologia não patenteável. Processos de gestão T3 

F
O

R
M

A
Ç

Ã
O

 E
 E

D
U

C
A

Ç
Ã

O
 P

E
R

M
A

N
E

N
T

E
 Curso de curta duração: 

Extensão, Aperfeiçoamento, 30 a 

360 horas.  

Oferecimento de disciplina/módulo em curso presencial ou em EAD  T2 

Coordenação por curso/ano em aperfeiçoamento/extensão T2 

Curso de extensão de 30 a 60 horas T1 

Curso de formação 

especialização/residência, com 

no mínimo 360 horas. 

Oferecimento de Disciplina/módulo em curso presencial ou EAD T3 

Coordenação curso/ano de especialização ou residência T2 

Apoiador Pedagógico de cursos de especialização ou residência T2 

Orientação concluída de TCC de especialização, residência e graduação  T2 

Atividades de formação 

profiss. curta duração 

atividade educativa, até 30 

horas 

Coordenador de atividades educativas para treinamento, atualização ou 

capacitação profissional. 

T1 

Execução de atividades educativas para treinamento, atualização ou 

capacitação profissional  

T1 

Atividade: articulação 

ensino-serviço 

Participação em atividades de educação que promovam a integração 

ensino-serviço (incluindo educação permanente/educação em serviço) 

T2 

D
IV

U
L

G
A

Ç
Ã

O
 D

A
 P

R
O

D
U

Ç
Ã

O
 

Apresentação de trabalho: 

comunicação, conferência, 

congresso,  

seminário, simpósio, outro 

Apresesentação de trabalho no país, com resumos publicados- 

considera-se a apresentação em evento: municipal, regional, nacional  

T1 

Apresentação de trabalho em evento internacional, com resumos 

publicados ou que constem da programação científica  

T2  

Palestrante em evento no país T2 

Palestrante em evento internacional T3 

  Participação em veículo de 

comunicação 

Participação em veículo de comunicação, sob forma de entrevista, mesa 

redonda, comentários, programa de rádio ou TV, jornal, internet, mídia 

eletrônica (ex.youtube) 

T1 

Publicação Nota prévia T1 

Resenha e trabalho completo em anais T2 

S
E

R
V

IÇ
O

S
 T

É
C

N
IC

O
S

 

Serviço técnico 

especializado: assessoria, 

consultoria, projetos de 

extensão, etc. 

 

Assessoria T3 

Consultoria T2 

Projetos de extensão à comunidade (por projeto) T3 

Outras atividades de extensão voltadas à comunidade T1 

Parecer T2 

Laudo Técnico T2 

Elaboração de norma ou marco regulatório T3 

Membro de conselho gestor de saúde ou comitê técnico T2 



231 

Tradução T2 

Serviços de apoio à gestão pública ou privada T2 

Auditoria T2 

Editoria  

  

Organizador de anais, coletânea, etc. T1 

Organizador de enciclopédia, livro T2 

Editor científico T3 

Editor associado T2 

Revisor de periódico (por Revista) T1 

Organização de Evento: 

congresso, simpósio, 

exposição/mostra etc 

Loco-regional T1 

Nacional T2 

Internacional T3 

 

Classificação Estrato Pontuação 

T1 

T2 

T3 

T4 

T5 

1 

5 

10 

20 

50 

 


