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A enfermeira deve ter método, dedicação, 

capacidade de observação, amor ao trabalho, 

devoção ao dever (que é o serviço ao bem 

comum), a coragem, a frieza do soldado, a 

ternura da mãe, a ausência de pedantismo (que é 

nunca pensar que atingiu a perfeição ou que 

nada existe de melhor). Ela deve possuir um 

interesse tridimensional em seu trabalho – o 

interesse intelectual no caso [em apreço], o (mais 

elevado) interesse afetivo pelo paciente, o 

interesse (prático) técnico no cuidado e na cura 

do paciente. Ela não deve olhar os pacientes 

como se feitos para as enfermeiras, mas para as 

enfermeiras como se feitas para os pacientes 

 

Florence Nightingale, 1893 



 
 

 
 

RESUMO 

  
De acordo com o Plano Nacional de Pós-graduação 2011-2020, os programas de pós-

graduação stricto sensu têm como meta primordial a qualificação profissional e reconhecem a 
importância de segmentos do conhecimento e da pesquisa que exigem metodologias diversas 

para o enfrentamento de diferentes problemas na Pós-graduação. Assim, vislumbra-se nas 

universidades um caminho para mudança social e desenvolvimento científico, tecnológico e 
econômico. Em consonância com a avaliação realizada pela CAPES, os programas de pós-

graduação orientam suas ações e metas para a pesquisa e a divulgação do conhecimento, 
dando menor ênfase à formação pedagógica do aluno. Ressalta-se que parte significativa dos 

egressos da pós-graduação irão atuar na docência universitária. A tese defendida é que a pós-

graduação stricto sensu em enfermagem contribuiu de diversas maneiras com a formação de 
docentes, trazendo aquisição de novos conhecimentos, apropriação de referenciais teóricos, 

provocando amadurecimento pessoal e profissional com consequente fortalecimento da 
inteligência emocional. Contudo, ainda se percebe a falta de engajamento entre os pares e 

suas ações de ensino dentro dos programas, e os documentos que norteiam a pós-graduação 

carecem de diretrizes das ações diretamente correlacionadas à formação pedagógica, no 
âmbito das atividades curriculares, disciplinares e de extensão. O estudo teve por objetivo 

investigar a Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem na perspectiva de formação de 
recursos humanos para docência em consonância com os atuais desafios da educação superior 

no Brasil. Os conceitos de António Nóvoa acerca da profissão e da vida do professor são a 

base teórica da investigação – Ciência e Arte; Terceiro Conhecimento; Compostura 
pedagógica e Profissionalidade Docente. O estudo foi de abordagem qualitativa, descritivo-

exploratório, no referencial metodológico da Sociopoética. O campo de pesquisa foi uma 
Instituição de Ensino Superior Federal e o grupo-pesquisador, constituído de professores e 

egressos dos programas de pós-graduação em enfermagem. Para produzir os dados, foram 

realizadas quatro oficinas de experimentações estéticas, com a construção de um memorial 
acadêmico de forma artística através das técnicas de desenho, pintura e bricolagem e a escrita 

de um texto poético. A análise de dados deu-se mediante o estudo filosófico, de acordo as 
seguintes etapas: organização das produções, transcrição e validação dos dados, interpretação 

e teorização, investigação transversal e análise filosófica baseada na literatura. Os dados 

foram previamente analisados pela pesquisadora e, na sequência, pelo grupo-pesquisador - 
contra-análise. Os resultados produziram duas grandes categorias de análise validadas: 

Contribuições da Pós-Graduação na carreira docente, formação humana e identidade 
profissional e Desafios do ensinar enfermagem e caminhos para docência universitária. A 

hipótese de pesquisa foi parcialmente validada, pois se confirmou que há deficiência nas 

atividades do ensino dentro da pós-graduação e há sobrecarga de atividades de pesquisa e, por 
isso, essa ganha mais ênfase, porém não se trata apenas de uma mudança a nível pessoal de 

processo de trabalho, pois se viu que existem relações dominantes às quais os programas de 
pós-graduação estão submetidos, considerando o sistema avaliativo referência desses 

programas, mas que podem, e devem, urgentemente mudar. Essa pesquisa convoca a pós-

graduação à retomada da dedicação ao papel na formação pedagógica dos docentes, além de 
todas as outras dimensões que protagoniza. Aponta-se como limitação do estudo o cenário 

pesquisado ser referente a apenas uma Instituição de Ensino Superior.  
 

Descritores: Educação de Pós-Graduação em Enfermagem; Educação Superior; Ensino; 

Docentes de Enfermagem; Capacitação de Recursos Humanos em Saúde; Educação 
Continuada.  

 
 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

According to the National Postgraduate Plan 2011-2020, stricto sensu postgraduate programs 
have as a primary goal professional qualification and recognize the importance of segments of 

knowledge and research that require different methodologies to face different problems in 
Post-Graduation. Thus, a path for social change and scientific, technological and economic 

development is seen in universities. In line with the evaluation carried out by CAPES, the 

postgraduate programs guide their actions and goals for research and the dissemination of 
knowledge, with less emphasis on the student's pedagogical training. It is noteworthy that a 

significant part of postgraduate students will work in university teaching. The thesis defended 
is that the stricto sensu postgraduate course in nursing contributed in several ways to the 

training of professors, bringing about the acquisition of new knowledge, appropriation of 

theoretical references, causing personal and professional maturation with a consequent 
strengthening of emotional intelligence. However, there is still a lack of engagement between 

peers and their teaching actions within the programs, and the documents that guide 
postgraduate education lack guidelines for actions directly correlated to pedagogical training, 

within the scope of curricular, disciplinary and extension activities. The study aimed to 

investigate the Stricto Sensu Postgraduate Program in Nursing from the perspective of 
training human resources for teaching in line with the current challenges of higher education 

in Brazil. António Nóvoa's concepts about the professor's profession and life are the 
theoretical basis of the investigation - Science and Art; Third Knowledge; Pedagogical 

Composition and Teaching Professionality. The study had a qualitative, descriptive-

exploratory approach, in the methodological framework of Sociopoetics. The research field 
was a Federal Higher Education Institution and the researcher group, made up of professors 

and graduates of postgraduate nursing programs. To produce the data, four aesthetic 
experimentation workshops were held, with the construction of an academic memorial in an 

artistic way through drawing, painting and DIY techniques and the writing of a poetic text. 
Data analysis took place through a philosophical study, according to the following steps: 

organization of productions, data transcription and validation, interpretation and theorization, 

cross-sectional investigation and literature-based philosophical analysis. The data were 
previously analyzed by the researcher and then by the researcher group - counter-analysis. 

The results produced two major categories of validated analysis: Postgraduate Contributions 
in the teaching career, human formation and professional identity and Challenges of teaching 

nursing and paths for university teaching. The research hypothesis was partially validated, as 

it was confirmed that there is a deficiency in teaching activities within post-graduation and 
there is an overload of research activities, the reason why it gains more emphasis, but it is not 

just a change at the personal work process, as it was seen that there are dominant relationships 
to which postgraduate programs are subjected, considering the reference evaluation system of 

those programs, but which can and must urgently change. This research calls for post-

graduation to resume the dedication to the role in the pedagogical training of professors, in 
addition to all the other dimensions where it stars. As a limitation of the study, the researched 

scenario was a single Higher Education Institution. 
 

Descriptors: Education, Nursing, Graduate; Education, Higher; Teaching; Faculty, Nursing; 

Health Human Resource Training; Education, Continuing. 
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1. INTRODUÇÃO  

  

1.1 Apresentação do Tema de Pesquisa  

 

A Pós-graduação Brasileira, instituída pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

(LDB) em 1961, surge com a proposta de promover um desenvolvimento econômico no país 

devido à demanda de recursos humanos qualificados com vistas ao atendimento das 

necessidades principais de mão-de-obra especializada, necessidades de pesquisa e de 

pesquisadores aptos e indispensáveis para a mudança requerida na sociedade (SCOHI et al., 

2013). 

O Parecer de nº 977 de 1965 do Ministério da Educação definiu o modelo de Pós-

graduação no Brasil, organizando-se para formação de professores de nível superior, assim 

como pesquisadores, e apresentou como objetivo primordial da Pós-graduação proporcionar 

ao estudante o aprofundamento do saber que lhe permita alcançar elevado padrão de 

competência científica ou técnico-profissional, e, na época, contextualizava-se o sistema de 

produção de quadros docentes com mecanismo não capazes de assegurar a qualificação do 

professorado e a necessidade de se regulamentar e instaurar a Pós-graduação, tendo em vista a 

necessidade de se formarem professores competentes para atender a expansão quantitativa do 

ensino superior, o estímulo à pesquisa e o desenvolvimento dos trabalhadores intelectuais face 

às necessidades do desenvolvimento nacional iminente na época (BRASIL, 1965). Para a Pós-

Graduação (PG), então, já é instituída uma responsabilidade de formação de recursos 

humanos com vistas à qualificação de docentes com habilidades suficientes para o exercício 

no ensino superior. 

A história da PG no Brasil é marcada por fatos políticos de crescimento acelerado, 

notável destaque entre os rankings comparados a outros países desde a década de 80, onde a 

pós-graduação já se consolidava devido aos seus dez anos no Brasil, tendo em vista que o 

primeiro programa de mestrado acadêmico em enfermagem fora criado em 1972 pela Escola 

de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro e o primeiro programa 

de Doutorado surgiu dez anos mais tarde, em 1982, pelo Doutoramento Interunidades entre a 

Escola de Enfermagem de São Paulo e de Ribeirão Preto (SCOHI; MUNARI, 2012). 

Apesar de, na década de 90, o Brasil ter enfrentado sérios problemas orçamentários 

com redução progressiva de verbas para a pesquisa, um novo marco iniciou-se no século XXI: 
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a área de Enfermagem do Brasil chegava a 13º posição no ranking de produção científica e 

dados demonstram que ocupa a 15º posição segundo a SCI Journal of Country Rank (2015).  

Atualmente, a PG em Enfermagem Brasileira, que completou seus 48 anos de 

existência na área da enfermagem, conta com 118 cursos de Pós-Graduação aprovados pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo 53 

mestrados acadêmicos, 39 doutorados acadêmicos, 24 mestrados profissionais e 02 

doutorados profissionais, vinculados a 79 programas (sendo 16 apenas com mestrado 

acadêmico, 37 com mestrado e doutorado acadêmicos, apenas dois só com doutorado 

acadêmico e 22 com mestrado profissional), o que demonstra números expressivos que 

comprovam que os Programas de Pós-Graduação em Enfermagem (PPGEnf) têm formado 

pesquisadores em todo o Brasil, ainda que com assimetrias regionais, tendo em vista que a 

região sudeste detém maior número de programas (PLATAFORMA SUCUPIRA, 2020).  

Desde o ano de 1975, o Ministério da Educação, em conjunto com o Conselho 

Nacional de Pós-graduação elabora o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), que tem 

atualmente seu sexto número publicado, em dois volumes, onde apresenta recomendações e 

desafios para o período de 2011 a 2020. Desde as primeiras edições (I: 1975-1979; II: 1982-

1985; III: 19866-1989; IV: 1990-2002 – esse nunca chegou a ser promulgado; V: 2005-2010), 

o PNPG já destacava que a capacitação dos docentes das instituições brasileiras deveria ser 

programada em função das capacidades de atendimento dos cursos localizados no país e, nos 

casos específicos de impossibilidade de atendimento em âmbito nacional, deveriam ser 

programados convênios e intercâmbios com instituições estrangeiras (CAPES, 2004).  

Durante esse período, desde o primeiro PNPG, foram vivenciados marcos históricos 

dentro da pós-graduação, com considerável crescimento de alunos matriculados, novos e 

titulados, tanto em nível de mestrado quanto de doutorado, e essa expansão veio acompanhada 

da produção cientifica, onde brasileiros passam a ganhar posição e destaque nas estatísticas 

internacionais (BARRETO; DOMINGUES, 2012). 

O PNPG 2011-2020 reconhece a importância de segmentos do conhecimento e da 

pesquisa que exigem metodologias diversas para o enfrentamento de diferentes problemas na 

Pós-graduação, como: a assimetria regional dos PPGEnf, o número ainda restrito de 

pesquisadores (Doutores), reconhecimento com excelência de programas que vislumbram 

nota 7 na avaliação da CAPES, aprimoramento de cursos, maior visibilidade para o mestrado 
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profissional e ampliação da capacitação de recursos humanos e produção do conhecimento 

(CAPES, 2010). 

Dos princípios que regem as leis da educação nacional, surge a matéria prima da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9.394/96. Do texto constitucional e do 

contexto de Lei de Diretrizes e Bases (LDB), nasceram a política e o planejamento 

educacionais (BRASIL, 1996).  

Na LDB, concebe-se a educação como processo formativo escolar, ampliando-se em 

processos educativos que se desenvolvem mediante a interação do aluno com os “movimentos 

sociais e das organizações da sociedade civil e manifestações culturais” (BRASIL,1996 

Art.1o.).  

A LDB, juntamente às políticas públicas educacionais, articula diferentes níveis e 

sistemas e exerce função normativa, redistributiva e supletiva, em relação às demais 

instâncias educacionais, de onde emanam normas e diretrizes. Dessas normas, emanam as 

Diretrizes Curriculares para os Cursos de Graduação, cujos diversos objetivos vêm ao 

encontro da necessidade de flexibilização dos currículos, pretendendo privilegiar a 

implementação de projetos pedagógicos mais inovadores e criando um espaço social e 

movido por práticas sociais e pelos seus respectivos atores nas instituições de educação 

superior.  

Segundo o Conselho Nacional de Educação, quando da homologação do despacho 

para normatizar as diretrizes curriculares nacionais (DCN) dos cursos na área da saúde, 

especificamente os cursos de enfermagem, medicina e nutrição, um dos princípios das 

diretrizes curriculares destacados foi que essas DCN deveriam assegurar às Instituições de 

Ensino Superior (IES) ampla liberdade para composição da carga horária a ser cumprida de 

forma a integralizar os currículos, e de especificar as unidades de estudo a serem ministradas 

(BRASIL, 2001a).  

Tratando-se dos princípios das DCN dos cursos de Graduação em Saúde, a comissão 

reforça a articulação entre a Educação Superior e a Saúde, objetivando uma formação que dê 

ênfase na promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde. Desta forma, os 

conceitos do Sistema Único de Saúde (SUS), assim como o conceito de saúde pautado na 

integralidade do sujeito, são elementos fundamentais a serem levados em conta nessa 

articulação a ser proposta (BRASIL, 2001b). 
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De acordo com a Lei 8080 de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências, e também segundo a Constituição Federal 

Brasileira de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantida através de 

políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e 

ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 

recuperação (BRASIL, 1988; BRASIL, 1990). 

As Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de graduação na saúde e na 

enfermagem foram, então, definidas com bases nas necessidades de saúde de uma 

comunidade, prioritariamente com o novo conceito de saúde a partir da lei 8080, e que 

priorizou a mudança de paradigmas dessa formação, que antes era voltada para um modelo 

tecnocrático e biomédico, e focado na doença, e, a partir das DCN, a formação volta-se para 

integralidade da assistência, incluindo a dimensão individual e a dimensão coletiva, e com a 

inclusão de múltiplos cenários de ensino. 

Enfatiza-se que, apesar da mudança paradigmática nos currículos, os docentes atuantes 

nessa formação, em sua grande parte, vêm de um currículo mais engessado e tradicional, e 

possivelmente reproduzem esse saber na prática pedagógica atual, afinal, sua formação 

bacharel na saúde encontrava-se num cenário diferente. Assim, há necessidade de formação 

docente para esses cursos da saúde com o objetivo da produção de práticas docentes 

compatíveis com as DCN e, consequentemente, com o modelo de saúde a ser seguido hoje.  

E ainda a LDB (1996), no capítulo III, artigo 39º e inciso 2º, define que a Educação 

Profissional abrange os três seguimentos de formação: I – de formação inicial e continuada ou 

qualificação profissional; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008); II – de educação profissional 

técnica de nível médio; (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008) e III – de educação profissional 

tecnológica de graduação e pós-graduação (Incluído pela Lei nº 11.741, de 2008).  

Para Saviani (2009), a necessidade de formação docente já fora preconizada desde o 

século XVII, porém essa questão só exigiu, de fato, resposta a partir do século XIX, após a 

Revolução Francesa, tendo sido vista como um problema de “instrução popular”. E foi a partir 

disso que se iniciou o processo de criação de Escolas Normais para formação de professores.  

Pimenta (2005) afirma que o próprio exercício da docência não se reduz a modelos já 

estabelecidos, não deve ser engessado, mas ao contrário, o próprio fazer docente constrói 

esses sujeitos- professores, de forma histórica e através de um processo formativo que o faz 
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mobilizar diversos saberes necessários a experiência da prática docente, e que o faz 

desenvolver competências e habilidades e possibilita a construção de novos saberes, fazendo 

com que os mesmos investiguem sua própria prática docente e fortaleçam seu saber-fazer.  

Entende-se que uma identidade profissional constrói-se a partir de aspectos sociais da 

profissão, pela significação da profissão e pela reafirmação de práticas consagradas 

culturalmente. Nesse sentido, o professor é visto como ator e autor na profissão, convive com 

o confronto de teorias e práticas; a partir de seus valores e experiências, confere autenticidade 

a sua prática, levando em consideração sua história de vida, suas relações interpessoais, suas 

experiências de aprendizagem e habilidades pessoais. Por isso, reconhece-se a mobilização 

dos saberes da experiência, pedagógicos, de identidade e formação profissional da docência 

(PIMENTA, 2005). 

No âmbito da enfermagem, compreende-se que existe preocupação com a formação 

docente dos enfermeiros com vista no enfrentamento dos desafios do ensino superior, e na 

necessidade de mobilização de recursos didático-pedagógicos que nem sempre o enfermeiro 

foi capacitado para tais atividades. Os desafios da escola e da educação profissional podem 

estar vinculados aos problemas de formação de professores de nível superior no Brasil.  

Existem exigências do Ministério da Educação para que pelo menos 30% do quadro de 

professores hoje numa graduação em enfermagem sejam titulados em programas de Pós-

graduação Stricto Sensu, independentemente de serem habilitados em licenciatura, que foi 

uma incorporação no curso de enfermagem em 1972. 

Atualmente, poucas universidades oferecem a licenciatura em enfermagem, algumas 

ainda de forma facultativa e muitas das vezes com procura baixa devido ao tempo de 

permanência por mais um semestre na graduação. Espera-se, então, que a formação docente 

para o ensino superior seja regida majoritariamente pelos cursos de pós-graduação stricto 

sensu, e ainda os incentivos para qualificação do enfermeiro egresso em relação a 

competências didático-pedagógicas e outras características de um educador acabam 

marginalizadas no currículo de bacharelado devido a modelos de currículos extensivos com 

conteúdos densos e em mínimo tempo para integralização. 

Vê-se na universidade um dos instrumentos de mudança social, supondo que seus 

programas de pós-graduação, principalmente, os mais renomados internacionalmente, 

respondam às demandas de pesquisa e formação de pesquisadores comprometidos de fato 

com o avanço da sociedade e com a formação de recursos humanos (WHO, 2020a; FRENK et 
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al., 2010). A avaliação de tais programas é implementada pela CAPES, do Ministério da 

Educação, que tem como política estimular a responsabilidade social, política e tecnológica na 

formação de recursos humanos com excelência (RODRIGUES et. al., 2015; BARDAQUIM; 

DIAS, 2019). 

Os programas de pós-graduação têm como meta primordial a qualificação profissional, 

e têm atuação expressiva no campo do ensino de pós-graduação stricto sensu, financiamento 

de pesquisas, provisão de cargos de gestão nos serviços e academia, e dados demonstram que 

egressos dos doutorados apresentam boa colocação ou mobilidade no mercado de trabalho 

(BARDAQUIM; DIAS, 2019, SCOCHI; FERREIRA; GELBCKE, 2017). 

 A PG em Enfermagem, então, em suas próprias leis que a regem no país, apresenta 

um compromisso com a formação de recursos humanos qualificados e comporta o desafio de 

articular de maneira harmoniosa às demandas da profissão com as prioridades do Sistema 

Único de Saúde, haja vista a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (2018) e 

as diretrizes do PNPG 2011-2020. Dentre elas, consta a ampliação e o aprofundamento da 

visão interdisciplinar na formação integrada de pessoas e o estímulo às experiências 

interdisciplinares por parte das instituições de ensino e pesquisa.  

A PG veio da necessidade de se promover um desenvolvimento científico, 

tecnológico, econômico e social a partir da demanda da sociedade em se ter profissionais com 

grau de escolaridade elevado e, por isso, visa ao estímulo à pesquisa científica e a formação 

docente de qualidade (ZAMPROGNA et al., 2019). Assim, o foco desse nível de formação 

deveria estar tanto na pesquisa quanto na formação docente. Porém, é sabido que a ênfase da 

PG stricto sensu brasileira está na formação de pesquisadores, sem necessariamente os pós-

graduandos terem experiência relevante com a capacitação docente, o que contribui para 

fragmentar as competências pedagógicas para a docência e para a pesquisa no âmbito 

universitário (ALVES et al., 2019).   

Sendo assim, enfatiza-se que a PG Stricto Sensu pode contribuir para a trajetória de 

formação da identidade do professor do ensino superior na Enfermagem, levando em 

consideração que a identidade é um processo de construção de sujeitos enquanto profissionais 

e constitui-se como uma das estratégias da construção da carreira docente que pode subsidiar 

a prática docente com uma visão de mundo sólida, crítica e reflexiva, e a PG Stricto Sensu 

vem para fomentar o desenvolvimento de competências, habilidades e saberes do enfermeiro 

perante sua prática e a profissão como um todo. 
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Ao pensar no sistema de ensino no mundo contemporâneo, seu crescimento 

quantitativo não tem correspondido a um resultado formativo adequado às demandas da 

sociedade, o que enfatiza ainda mais essa discussão. As avaliações dos programas apontam 

para um avanço na PG no Brasil, porém os critérios que mais são levados em consideração 

são produção científica e fluxo de titulação, o que deixa de lado a formação pedagógica do 

aluno. Para tanto, compreende-se que os programas de PG não devem perder o foco na 

formação docente para além da formação pesquisadora (TAVARES; QUEIROZ, 2014).  

Diante do contexto, o objeto de estudo proposto foi a Formação docente do enfermeiro 

no âmbito dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, levando em consideração os 

diversos aspectos que contribuem para a formação docente ao longo de sua carreira, e a Pós-

Graduação Stricto Sensu seria um desses pilares de formação, vislumbrando que suas 

contribuições serão aqui propostas para serem identificadas.  

Na formação do professor, é necessário refletir sobre o processo de construção da 

identidade docente, na qualificação desses trabalhadores, na história de vida, nas experiências 

em sala de aula e fora dela, e, assim, entender como e de que forma se constrói essa 

identidade profissional e como se dá a contribuição da pós-graduação stricto sensu nesse 

processo. 

Isso nos leva a indagar de que maneira ter professores que disponham de ferramentas 

para ofertar ao aluno (futuro professor) uma perspectiva mais inovadora do mundo e mais 

sensível às questões emergentes da sociedade, e que de fato contribuam para o exercício da 

cidadania e democracia e formem sujeitos ativos, reflexivos, líderes, com consciência crítica e 

transformadora, dotados de autoconhecimento e que saibam lidar com o outro, tudo isso que 

serão desafios a serem vivenciados em suas futuras salas de aula. 

Articulando a pesquisa aos objetivos do milênio, percebe-se que está inserida na 

segunda meta, que tem como foco oferecer educação de qualidade para todos, pois a pesquisa 

trata da grande área Educação e especificamente da formação de professores a partir da pós-

graduação, e nesse caso também discutir a qualidade da formação feita para o futuro 

professorado na enfermagem e os desafios que estão postos hoje na educação para esse 

professor vivenciar e superar no dia a dia do trabalho docente. Falar em educação de 

qualidade para todos é falar em qualificação da formação de professores que serão um dos 

pilares para construção dessa educação. 
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Em relação à Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (2018a), a 

pesquisa está inserida no Eixo 8, Gestão do Trabalho e Educação em Saúde, no subitem 8.2, 

Avaliação da implementação de estratégias de educação em saúde no Sistema Único de 

Saúde.  

Relaciona-se à pesquisa nesse tema e subtema por se tratar de uma pesquisa inserida 

na área de Educação voltada para formação do professor e como já descrito, a pesquisa vai 

investigar a formação docente do enfermeiro a partir dos programas de pós-graduação stricto 

sensu, estudando egressos e professores inseridos em sala de aula, assim como os professores 

do quadro permanente dos programas no cenário proposto, sendo a enfermagem uma 

profissão da saúde com número mais expressivo de profissionais e esses alunos/ex-alunos de 

muitos programas de Pós-graduação Stricto Sensu serão formadores de novos profissionais 

para enfermagem, ou seja, para o Sistema Único De Saúde, e para enfrentar as demandas de 

saúde na sociedade.  

 

1.2 Delimitação do Problema De Pesquisa 

 

Para fundamentar o problema de pesquisa, destaca-se que a Pós-graduação tem o 

compromisso de formar os profissionais para que sejam formadores de novos recursos 

humanos, ou seja, são formados recursos humanos qualificados para que, no futuro, esses 

mesmos possam ser recrutados a formar novos trabalhadores habilitados para atividade 

profissional, ao raciocínio crítico e capacitados para o enfrentamento das demandas de saúde 

do sistema único de saúde.  

Muito antes do objetivo atual da Pós-graduação de duplicar o número de 

pesquisadores qualificados nesses dez anos, já era descrito, no Parecer nº 977 do Conselho 

Federal de Educação em 1965, que a pós-graduação stricto sensu apresenta as seguintes 

características fundamentais: é de natureza acadêmica e de pesquisa e mesmo atuando em 

setores profissionais tem objetivo essencialmente científico, confere grau acadêmico, e possui 

uma sistemática formando estrato essencial e superior na hierarquia dos cursos que 

constituem o complexo universitário (BRASIL, 1965).   

Isso nos permite entender que o conceito de Pós-graduação Stricto sensu é um ciclo de 

cursos regulares progressivos a graduação, sistematicamente organizados, que visam ao 
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desenvolvimento da formação adquirida no âmbito da graduação conduzindo a obtenção de 

elevado conhecimento acadêmico, intelectual e cultural. 

Existem muitos obstáculos postos no campo da educação e da saúde em que o 

enfermeiro e o professor se deparam, destacando os complexos cenários do sistema de saúde, 

as demandas heterogêneas da população, com difícil controle e resolução, a crise mundial 

instalada e vivenciada tão de perto por tantos atores sociais desses campos de ensino e 

pesquisa, e paralelo a isso estão os desafios do campo educacional, de formação de 

professores preparados para lidar em sala de aula com toda diversidade da vida, ou seja, o 

professor atualmente requer muito mais recursos de inovação que o possibilite novas formas 

de ensinar, assim como o enfermeiro/docente para gerenciar os serviços de ensino em 

enfermagem para o alcance do avanço do conhecimento. 

A problemática de recursos humanos hoje para o ensino superior na enfermagem 

apesar de não apresentar tanta diferença em relação às outras profissões da área da saúde, 

ainda apresenta peculiaridades desde as suas DCN que impõem a questão educativa na 

formação profissional do enfermeiro. A educação profissional de toda profissão tem que se 

guiar pelas metas que a própria profissão institui, e o enfermeiro não consegue pensar na sua 

prática do cuidar sem pensar na educação. Assim, se o enfermeiro valoriza essa dimensão da 

educação, ele tenta buscar a autonomia do paciente, intencionando o empoderamento do 

sujeito e mudando a hegemonia tecnicista. Um bom educador é aquele que faz com que o 

sujeito consiga se empoderar, pensar, sonhar, desenvolver coisas por si mesmo, e alcançar a 

autonomia.  

A enfermagem tem uma perspectiva, uma visão de mundo sobre esse empoderamento 

do sujeito centrada em questões basicamente educacionais, que trazem na identidade 

profissional uma forte essência educativa, que pode contribuir para formação docente desse 

enfermeiro articulado ao desenvolvimento proposto em um programa de Pós-graduação 

stricto sensu. 

Oportunamente, a sociedade atual, os problemas da educação e da saúde e da 

formação do enfermeiro convidam-nos a refletir até onde essas inovações da escola dão conta 

dos problemas reais de uma sociedade cercada de interesses de diversos segmentos. Ao que 

Saviani chama de Escola Nova, desloca-se a preocupação da educação no âmbito político 

relativo à sociedade e seu conjunto, para o âmbito técnico-pedagógico, relativo aos próprios 

interesses do interior da escola (SAVIANI, 1997). Questiona-se o projeto educacional novo, 
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se as metas e diretrizes impostas e vivenciadas pelos programas de pós-graduação stricto 

sensu são suficientes para gerar democracia, para combater a marginalização de diferentes 

formas da sociedade, e se, de fato, esses sujeitos formados nesses programas assumirão uma 

posição de libertação frente ao campo da educação, assim como se os professores que os 

formam também, no seu papel para efetivação do exercício da cidadania.   

Por isso a educação em enfermagem não significa algo idealizado e abstrato, mas é 

produto do processo de construção da profissão, e vem passando por diversas transformações, 

levando em consideração aspectos da globalização, novas tendências e perspectivas do ensino, 

a expansão desenfreada dos cursos de graduação em desequilíbrio aos de pós-graduação, e as 

diferentes formas de operar dos sistemas avaliativos (ERDMANN; FERNANDES; 

TEIXEIRA, 2011).  

Considera-se também o educar pela pesquisa, sendo a especificidade mais própria da 

educação escolar e acadêmica, e que a pesquisa forma o sujeito crítico e criativo, portanto, a 

pesquisa deve ser atitude cotidiana no professor e no aluno, fazendo do ato de pesquisar a 

base para a educação escolar, para o questionamento reconstrutivo de fenômenos, sendo a 

pesquisa uma propriedade específica do ambiente da escola (DEMO, 2015). 

Existem diversos dados estatísticos relacionados a um déficit de professores para o 

ensino fundamental e médio principalmente, devido à evasão e à baixa procura nos cursos de 

licenciatura tanto nas universidades públicas quanto privadas e a diminuição da formação 

Normal Superior (BRASIL, 2007; SAMPAIO et. al., 2002).  

Porém, não existem dados estatísticos atuais que demonstrem a carência de 

professores no Ensino Superior, ao contrário disso, a procura nos processos seletivos das 

Universidades Públicas tem sido cada vez maior, e é sabido que a questão está no perfil de 

professores para o Ensino Superior que desenvolvam nos educandos habilidades e saberes a 

partir das reais demandas da sociedade, para construção de uma formação intelectual, cultural 

e social que se atente para uma visão de mundo mais ampla e aprofundada. 

Predominantemente, os egressos dos cursos de mestrado e doutorado tornam-se 

docentes, e, apesar de uma consolidada formação pesquisadora, em atendimento à demanda 

de mercado de trabalho e da sociedade, em prol do desenvolvimento científico, não significa 

necessariamente que esses pesquisadores tiveram capacitação pedagógica requerida para atuar 

na docência universitária, tampouco que construíram competências para formar seus próprios 
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pares na graduação. Os cursos de PG stricto sensu podem formar excelentes pesquisadores e 

teoristas sem prover experiência para formação docente (ALVES et al., 2019).  

Vale pensar, então, de que forma são recrutados ou atraídos esses enfermeiros para 

serem professores (NÓVOA, 2017), tendo em vista que se admite, na enfermagem, alunos 

recém-formados que buscam a PG como forma de entrada ou mobilidade no mercado de 

trabalho, sem ter qualquer experiência profissional, e isso pode vir a comprometer a 

maturidade, desenvolvimento e responsabilidade desse docente na formação de futuros 

enfermeiros. A vivência da profissão atrelada a uma formação de qualidade na PG são meios 

para conseguir qualificação docente do enfermeiro. 

 

1.3 Justificativa 

Justifica-se a realização desse estudo a partir de aspectos acadêmicos, sociais e 

profissionais. A motivação para a temática inicialmente se deu pela pesquisa que desenvolvi 

na área de saberes docentes e meu interesse pela temática da educação em enfermagem, assim 

como o interesse em contribuir para o desenvolvimento dessa área de conhecimento na minha 

profissão.  

Segundo Nóvoa (2017): 

 

A formação de professores deve criar as condições para uma renovação e 

recomposição do trabalho pedagógico, nos planos individual e coletivo. Para isso, é 

necessário que os professores realizem estudos de análise das realidades escolares e 

do trabalho docente. O que me interessa não são os estudos feitos “fora” da 

profissão, mas a maneira como a própria profissão incorpora, na sua rotina, uma 

dinâmica de pesquisa. O que me interessa é o sentido de uma reflexão profissional 

própria, feita da análise sistemática do trabalho, realizada em colaboração com os 

colegas da escola.  

 

Essa pesquisa vai ao encontro de tal pressuposto, considerando estudar o processo de 

formação de docentes para enfermagem a partir de quem forma e está sendo formado, dentro 

dos programas de pós-graduação stricto sensu, dando voz, espaço e escrita para esses atores, 

em busca de respostas pelos questionamentos dessa etapa de formação que traz uma 

expectativa grande no desenvolvimento de recursos humanos para saúde e educação.  

A procura pelos programas de pós-graduação stricto sensu está centrada em fatores 

motivacionais acerca da busca pelo conhecimento, por aprender coisas novas, por necessidade 

de capacitação para o trabalho, e não especificamente para obter maior titulação acadêmica e 

abono financeiro na carreira (FERREIRA, 2015). O que demonstra que os 
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enfermeiros/docentes apresentam demandas de aprendizado e formação, que podem ser 

supridos pela Pós-graduação Stricto Sensu.  

São poucas as instituições que oferecem a Licenciatura em Enfermagem paralela à 

formação de bacharelado. Sabe-se da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa 

(EEAAC/UFF), Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, 

Faculdade de Enfermagem da Universidade Federal de Juiz de Fora, Escola de Enfermagem 

Anna Nery (UFRJ), Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo, 

e na Rede Privada tem a Faculdade de Medicina de Petrópolis, o centro Universitário Celso 

Lisboa e a faculdade de Enfermagem da Universidade Estácio de Sá de Alagoas.  

Sendo assim, o investimento pela formação docente no âmbito da enfermagem tem 

sido mais destacado pela formação nos programas de Pós-Graduação, o que nos convoca a um 

estudo mais aprofundado das contribuições dessa formação para a carreira docente tendo em 

vista sua expressiva participação, e ainda busca-se compreender que aspectos diferenciam a 

formação Stricto Sensu no contexto do enfermeiro/docente. 

Enfatizam-se, também, como justificativa para o estudo, as metas impostas pelo PNPG 

2011-2020 cujo objetivo permeia a duplicação de pesquisadores qualificados no Brasil para 

esses dez anos do plano, assim como a expansão da pós-graduação em todas as regiões do 

Brasil.  

A preocupação com esse crescimento expressivo da pós-graduação vem atrelada à 

responsabilidade de propor programas de qualidade, no que concerne aos compromissos com 

a formação de recursos humanos, que, de fato, impactem numa sociedade mais científica, com 

membros que modifiquem a realidade imposta e vivenciada, assim como a necessidade de 

egressos reflexivos e sensibilizados ao cenário atual em que vivem, haja vista a ampliação da 

democracia e do direito à educação de qualidade. 

Para Zamprogna et al. (2020), embora exista a finalidade da PG com a qualificação da 

formação docente, citada em documentos oficiais que a regulamentam, não se observam 

diretrizes claras que fundamentem e embasem de que forma os programas de PG podem 

desenvolver as habilidades pedagógicas e os saberes docentes nesses pós-graduandos, e, como 

consequência, os programas tornam-se “autodidatas” em suas linhas de pesquisa, currículos e 

disciplinas relacionadas a essa formação.   

Considerando a relevância da PG stricto sensu para formação profissional e para 

retroalimentação do campo do ensino de PG, é necessário almejar a redução da dicotomia 
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existente nos programas de enfermagem, especificamente entre teoria, prática, formação e 

realidade do exercício profissional, para que possam suscitar profissionais aptos a enfrentar os 

cenários de saúde e educação da profissão, e os egressos tornem-se contribuintes ativos na 

solução de problemas da área (JIMÉNEZ-GÓMEZ, 2019; GUTIÉRREZ; BARROS; 

BARBIERI, 2019; WHO 2020b). 

A relevância do estudo está inserida no campo científico e social da profissão, tendo 

em vista que a Enfermagem é um campo de conhecimento específico e profissão social, que 

relaciona suas práticas no âmbito individual e coletivo, e seu objeto de trabalho deve refutar a 

ideia reducionista do corpo apenas biológico, e juntar esforços para uma natureza mais 

interdisciplinar, que transpassa a visão fragmentada do conhecimento e contribui na 

compreensão da complexidade humana e nos desafios postos para essa humanidade. Fica, 

assim, o compromisso com uma Pós-Graduação voltada para integralidade do homem em prol 

de interpretações maduras sobre o sujeito e a sociedade que inf luenciem numa visão de 

mundo articulada a aspectos acadêmicos, profissionais, culturais, sociais, artísticos e éticos. 

 

1.4 Integração com o Sistema Único de Saúde (SUS)/Políticas Públicas 

 

No âmbito das Políticas Públicas Nacionais, relaciona-se o estudo, inicialmente, às 

Políticas Educacionais, para compreensão da relação estreita entre Educação e Saúde no 

âmbito da formação de recursos humanos para o Sistema Único de Saúde.  

Desde modo, têm-se as Políticas da Educação Superior, que podem ser definidas como 

a forma de organização do nível terciário de educação, e compreende as funções da tríade 

Ensino, Pesquisa e Extensão. Existem questões da política educacional no Brasil, sobre a 

qualidade do ensino, o acesso à universidade, que implicam em polêmicas discussões devido 

os interesses privados e as prerrogativas do setor público. Então, é através dessas políticas que 

se definem os setores de regulamentação, avaliação, credenciamento, e gestão das instituições 

e programas educacionais (INEP, 2006).  

Conforme o Conselho Nacional de Educação (2001a), o objetivo das Diretrizes 

Curriculares Nacionais é levar o aluno a “aprender a aprender que engloba aprender a ser, 

aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a conhecer”, e, assim, garantir 

capacitação na formação desses profissionais para atuar com autonomia no que tange a 
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profissão, para assegurar a integralidade da atenção à saúde, com foco na qualidade e 

humanização do atendimento ao indivíduo, família e comunidade.  

A questão da educação sempre está presente nas discussões da enfermagem, se o 

enfermeiro valoriza essa dimensão da educação, ele tenta buscar a autonomia do paciente, 

intencionando o empoderamento do sujeito e mudando a hegemonia tecnicista. Refletir sobre 

isso significa reconhecer nele a potência humana, a questão de identidade profissional, em se 

reconhecer e se valorizar. Um bom educador é aquele que faz com que o sujeito consiga se 

empoderar, pensar, sonhar, desenvolver coisas por si mesmo, e alcançar a autonomia.  

Entretanto, analisa-se um problema posto desde o Parecer nº 977 de 1965, que é a 

questão de um professorado improvisado e nem tanto qualificado. Há de se pensar na 

qualidade dos professores na direção de poder fazer os enfrentamentos que estão postos para o 

campo da educação. Não se restringe ao saber ensinar, mas ao poder ensinar. Por muito 

tempo, pensou-se na carreira docente, num bom professor como aquele com talento nato, com 

paciência para ensinar, e aquele que reúne um conjunto de estratégias pedagógicas de 

qualidade e que as aplica bem, e em um professor que consegue trazer inovações para sala de 

aula.  

Nesse sentido de a docência ser desenvolvida para a transformação social no meio em 

que intervém com o aluno, e numa formação voltada para os enfrentamentos do Sistema único 

de Saúde, o objetivo maior não está em solucionar os diversos problemas existentes, pois as 

demandas são cada vez mais heterogêneas, entretanto o objetivo está em ter profissionais de 

saúde, especificamente como foco de estudo os enfermeiros docentes dispostos a 

enunciar/denunciar/intervir nos dilemas da sociedade, e da ética profissional e humana. 

 

1.5 Quem Sou Eu?  

 

 Levando em consideração a importância das autobiografias nesse estudo, e a 

relevância da dimensão artística, estética e ética na sociopoética, que nos convida a 

entendermos a pesquisa tomada pelo afeto que nos move, destinei esse espaço para falar 

exclusivamente em primeira pessoa e para falar de mim. Vou começar minha apresentação 

com a figura que produzi para representar meu Memorial acadêmico-profissional. 
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Memorial Acadêmico-Profissional da Pesquisadora “Renascimento” 

 

  

 Sou Letycia Sardinha Peixoto Manhães, cujo último sobrenome ganhei em dezembro 

de 2013, decorrente do casamento civil, mas me conhecem como Letycia Sardinha. Tenho 32 

anos, hoje mãe de Antonela de 3 anos, e esposa de Henrique há 7 anos. Vim de uma família 

de classe social D, onde a fonte de renda da nossa casa por um tempo veio da minha mãe 

assalariada e celetista, e de meu pai, que era prestador de serviços a empresas, e há mais de 15 

anos, ambos são autônomos. Tenho uma irmã mais velha e um irmão mais novo, meu pai 

estudou até o ensino fundamental e minha mãe concluiu o ensino médio. Minha irmã concluiu 

terceiro grau, e meu irmão está estudando, atualmente no ensino fundamental II.  

 Estudei em escola e universidade particular, e fui bolsista integral por toda a vida de 

estudos, desde educação infantil até a pós-graduação. Sempre estudiosa, não me lembro de 

algum dia ter dado preocupação em relação aos estudos aos meus pais; pelo contrário, o medo 

deles era eu estar adoecendo pelo fanatismo por estudar. Mas eu nunca recuei. Sempre focada, 

comunicativa, líder de grupos e com uma herança religiosa importante, que norteava várias 

decisões na minha vida.  

 Sempre pensei em fazer medicina, mas, por não ter poder aquisitivo nem mesmo para 

prestar os vestibulares, comecei a questionar se realmente aquela era minha carreira. E com a 

oportunidade do Enem e do programa ProUni, pude me inscrever para alguns cursos na 

tentativa de ganhar uma bolsa integral para faculdade, e acabei optando pela enfermagem. 

 Cursei a faculdade na minha cidade mesmo, numa universidade privada, de 2006 a 

2009, e colei grau em janeiro de 2010. Ao final da graduação, fiz processos seletivos para 

especialização em modalidade residência, além de já ter ganhado uma bolsa integral de pós-
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graduação lato sensu pela mesma instituição da graduação, por ter sido a aluna de maior 

coeficiente de rendimento dos formandos de todos os cursos daquele semestre.   

 Em março de 2010, estava iniciando a residência na Universidade Federal do Estado 

do Rio de Janeiro, e fui lotada no Hospital Federal da Lagoa, local onde passei 2 anos como 

residente, e posteriormente aprovada em um concurso público estadual, fui cedida para um 

setor dentro desse mesmo hospital, e permaneci nesse vínculo por mais 7 meses. A residência 

foi de 2010 a 2012, assim como a pós-graduação lato sensu. Em fevereiro de 2012, comecei a 

trabalhar em um hospital particular, na terapia intensiva; em julho de 2012, comecei a 

lecionar no ensino superior; e em dezembro de 2012, eu assumo o concurso estadual.  

 Em outubro de 2011, eu conheci o núcleo de pesquisa do qual faço parte até hoje, na 

UFF, e iniciei minha trajetória para começar o mestrado, pois eu sempre sonhei em ser 

docente, e queria muito me instrumentalizar para tal ofício. Inicio o Mestrado Acadêmico na 

escola de Enfermagem da UFF em março de 2012.  

 No final de 2012, fui aprovada num concurso público municipal da minha cidade, e 

em fevereiro de 2013, eu retorno a minha cidade para assumir esse novo vínculo. Deixo a 

cidade do Rio de Janeiro, e praticamente todos os vínculos empregatícios, para recomeçar 

minha vida e carreira profissional na minha cidade natal, e perto da família. Eu ainda 

permaneci uns meses trabalhando no Hospital Federal da Lagoa, e depois fiquei só pelo 

Mestrado em Niterói e morando em Campos. 

 Na minha cidade, eu já retorno com grande acolhimento por parte de várias 

instituições de ensino, sendo a residência e mestrado grandes diferenciais no meu currículo. 

Pude optar por onde iniciar minha trajetória docente aqui, onde resido até hoje, Campos dos 

Goytacazes. E começo a estreitar minhas relações profissionais com o campo do ensino e de 

pesquisa. E também comecei a inquietar-me com diversas questões da prática da enfermagem 

e da prática docente.  

 Concluí o mestrado em novembro de 2013 e me casei em dezembro de 2013. E por 3 

anos, pude me experienciar na profissão, passando por assistência direta, principalmente na 

terapia intensiva, que é meu maior interesse e dedicação hoje na prática profissional à beira 

leito, mas também passei pela atenção primária e secundária, e cargos de gestão, tanto 

acadêmica quanto assistencial.  

 Foram anos de autoconhecimento, mas também de aprendizado e, ao mesmo tempo, 

inércia, passeei por alguns territórios, desvencilhei-me de outros, cursei diversas disciplinas 
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em alguns programas de pós-graduação stricto sensu, e, ainda nesse meio tempo, fui aprovada 

em um novo concurso, dessa vez um concurso federal, como enfermeira, para atuar na minha 

cidade mesmo. Esse concurso era um grande sonho, eu me dediquei ao extremo para ser 

aprovada dentro do número de vagas e realmente achei que meu destino seria ficar somente 

por aqui. Fazendo uma retrospectiva desse tempo, eu senti que era chegada a hora de um 

passo a mais. Aliás, dois.  

 Ao final de 2015, eu tentei o processo seletivo para doutorado acadêmico na UFF, mas 

fui classificada sem estar aprovada dentro do número de vagas para a orientadora desejada. 

Passei o ano de 2016 em preparação emocional e intelectual para tentar novamente o 

processo, ainda com medo de receber um segundo “não”. E ao final de 2016, eu decido 

também que, no próximo ano, iria engravidar.  

 Logo 2017 chegou, já começou o ano com edital aberto para o doutorado do Programa 

Acadêmico PACCS da EEAAC/UFF, e me inscrevi. Em fevereiro de 2017, na semana da 

última etapa do processo seletivo para ingressar no doutorado, eu descubro minha gravidez, 

esperada e desejada, mas foi um susto, pois não sabia que aconteceria tão rápido. Fui arguir 

meu projeto e passei pela entrevista com minha Antonela na barriga, eu nem mesmo sabia que 

ela era “elA”. Mas deu tudo certo, sentia-me preparada e chamada àquela vaga. E na mesma 

semana, já recebi a notícia de aprovação.   

 Foram quase 4 anos, com muitas emoções, apesar da gravidez tranquila, com a vida 

profissional atoladíssima, atividades extenuantes e coordenação de um setor no trabalho. Idas 

e vindas para Niterói, noites mal dormidas pelos plantões, Antonela crescendo.... Dei à luz 

num parto normal, sem intervenções, amamentei 1 ano e 1 mês, tirei muito leite a cada 

intervalo de aulas do doutorado. Aprendi que tinha que experimentar a sociopoética, para 

escrever sobre ela. Se não, eu não conseguiria. Recebi muitas ajudas de fontes inimagináveis, 

e também venci grandes atropelos e obstáculos.  

 Tudo por que eu era e sou apaixonada pela minha profissão, pela minha família, pelo 

meu dia a dia na assistência direta ao paciente e pela pesquisa científica. Conciliar tudo isso 

com minha vida pessoal, saúde mental e maternidade nova não foi fácil. Aprendi a dar valor a 

pequenas coisas, e cada passo que eu dava na pesquisa era uma transformação na vida. Posso 

dizer que me experienciei com cada página dessa, abri-me a mudanças, renasci em várias 

áreas adormecidas por dentro. 
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 E trago esse desenho para representar o meu Eu, a árvore é exatamente minha vida. 

Cada folha, uma área importante dela, tem um galho que sai da própria árvore e volta ao chão, 

e as folhas penduradas são degraus, cada um simboliza uma ajuda que tive, representa meus 

pais, meus irmãos, meus amigos, meu esposo... e bem fincado na árvore tem uma bolsa 

gestacional com um bebê sendo gerado, e seu cordão umbilical ligado ao galho da própria 

árvore. Esse bebê não representa Antonela, mas representa eu mesma, e vem para me lembrar 

que a vida é um ciclo, onde cada mudança representará um parto, que vai doer e vai exigir 

coragem, mas será sempre para ir para o degrau de cima. Nesse ciclo da vida, quero a 

natureza e tudo que ela contém perto de mim, quero o barulho do mar, a aspereza da areia nos 

pés, um barco para navegar se for preciso, e que meu melhor amigo seja a Fênix, para me 

encorajar aos renascimentos, ainda que seja do pó das cinzas. Sem esquecer, eu não poderia 

deixar de colocar os Olhos do próprio Deus sobre mim, ainda que Ele não interfira, esteve 

sempre me olhando, e quando eu precisava, ao olhar para cima, mesmo na angústia, eu o 

encontrava. Fiz um livro de várias páginas, e uma pena sobre ele, que representa uma caneta e 

eu escrevendo meu próprio destino, mas guiada por Deus.  

 

1.5.1 Antecedentes do Projeto (Minhas Motivações e Implicações) 

 

No mestrado, estudei a temática central “Preceptoria”, tendo como título final de 

Dissertação “Saberes docentes do preceptor de residência em enfermagem”, onde abordei os 

saberes e competências pedagógicas do preceptor, tendo como objeto de estudo investigar 

quais saberes docentes eles tinham, quais eram mobilizados e de que forma eram 

experienciados. Minha motivação sempre foi trabalhar com ensino, formação e capacitação, e 

utilizei o referencial teórico de Maurice Tardif de Saberes Docentes e Formação Profissional, 

e como referencial metodológico a pesquisa etnográfica.  

Na proposta de tese, a partir de reflexões no núcleo de pesquisa Ensino, Criatividade e 

Cuidado em Saúde e Enfermagem, sob a liderança da professora Doutora Cláudia Mara de 

Melo Tavares, surgiu a inquietação de trabalhar com o Professorado e a Pós-Graduação, tendo 

em vista o crescimento acelerado do número de programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

as exigências da CAPES e os desafios tão pertinentes encontrados no campo da educação hoje 

não só na enfermagem. 
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Minha inquietação era pela urgência na formação docente de qualidade que, de fato, 

impacta na sala de aula que encontramos hoje, pois eu já não sabia mais se a Pós-graduação 

me ensinava a ser melhor professora, ou se estava tendo que aprender sozinha, e comecei a 

questionar o papel dessa formação para carreira docente, e os impactos dela no aluno de 

enfermagem.  

Atuando como docente desde 2012, vivenciei diversos desafios que não soube 

enfrentar, e até mesmo não sabia lidar, e me utilizei de dispositivos adquiridos ao longo da 

experiência, mas sentia que era pouco, e como mestre eu já não teria mais bagagem para tal 

enfrentamento? E então comecei a questionar qual contribuição para carreira docente a PG me 

trouxe? Ou se fomentou o desejo de pesquisar incessantemente, de publicar sempre e talvez 

ser docente. Mas será que a culpa era de fato do meu programa de PG ou era dos órgãos 

reguladores e avaliadores? Qual panorama de formação docente pela PG temos? Será que era 

só eu a “incomodada”?. 

Levando tais inquietações para o núcleo de pesquisa, numa discussão coletiva, com 

ajuda do grupo no desvelar da minha implicação, delimitei inicialmente como tema da 

pesquisa: Desafios do campo da educação para a formação de professores a partir dos 

programas de pós-graduação stricto sensu em enfermagem, continuando inicialmente com o 

referencial de Maurice Tardif e acrescentando o suporte teórico das obras de António de 

Sampaio Nóvoa, com foco na pesquisa qualitativa e como referencial metodológico a 

Sociopoética. Esse tema foi singularizado à proposta de pesquisa e sofreu alterações durante a 

pesquisa. 

O estudo encontra-se, então, inserido na Linha de pesquisa formação, preceptoria e 

ensino na saúde, área de desenvolvimento de estudos e publicações do orientador da pesquisa 

e do núcleo do qual estou inserida. E de acordo com o programa cursado, insere-se na linha 1: 

O cuidado em seu contexto sociocultural. 

No decorrer da minha preparação para a proposta de pesquisa do doutorado, precisei 

ter um encontro crucial para o desenvolvimento do estudo, que foi verdadeiramente me 

entender, encontrar-me e deixar-me incorporar pela sociopoética. Essa foi a tarefa mais difícil, 

pois nitidamente eu tinha (tenho) uma personalidade “cartesiana”, mas não queria ser uma 

aventureira. Antes eu entendi o método, estudei, pesquisei e li exaustivamente. Mas não tinha 

ainda o sentir.  
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Então, para que compreendesse a pesquisa sociopoética e a produzisse com 

responsabilidade, compromisso, estética e ética de um verdadeiro sociopoeta, eu precisava 

trazer a sociopoética para minha vida. Só assim eu passaria a acreditar nela, só assim eu 

viveria a verdade necessária para compor a ética dessa pesquisa. E foi por isso que decidi 

iniciar muito timidamente oficinas com inspiração sociopoética nos espaços coletivos que eu 

ocupava, para firmar minha posição de pesquisador sensível, criativo e voltado para produção 

artística. Afinal, até eu precisava me convencer disso.  

E foi durante vários exercícios, em grupos religiosos que frequento, em grupos no 

trabalho, que, numa oportunidade de expor e compartilhar algum conhecimento, eu optava por 

dinâmicas criativas, que usassem o corpo e não a fala e escrita, e com olhar sensível para o 

afeto que perpassava aqueles momentos. Foi assim, fora do escopo científico, que eu deixei a 

sociopoética entrar, e foi assim que eu percebi a potência de referencial metodológico que eu 

estava vivenciando. E passei a acreditar na pesquisa sociopoética, passei além da via do 

pesquisar para a via do sentir, do desejar e do corporificar.  

Já na aproximação com o referencial teórico escolhido, foi um caminho mais fácil, 

apesar de a apropriação de um autor e de sua escrita e pensamento não serem tarefas fáceis; 

pelo contrário, é um processo árduo, mas é um continnum. Não se entende um autor a partir 

de um livro, de uma primeira aproximação. Foram quase quatro anos lendo sobre Antonio 

Nóvoa, acompanhando suas produções e também a evolução do seu pensamento diante de 

cada desafio novo na educação. Entender Nóvoa para mim foi uma conquista, e, durante o 

exercício de análise de dados, eu sempre o encontrava, e isso de certa forma me acalmava ao 

mesmo tempo em que me fazia ler mais.   

Ao longo do desenvolvimento da pesquisa, tentei despir-me das minhas implicações 

para não inferir nos resultados e na interpretação pessoal dos dados. Entretanto, minhas 

inquietações com a temática ultrapassam a experiência com a pós-graduação e perpassam 

minha própria experiência docente. Até mesmo os autores parecem dialogar de certa forma 

com uma intimidade ao que penso.  

Dessa forma, o exercício foi árduo, de entender realmente o que o grupo-pesquisador 

produziu e de que forma eles queriam divulgar esses dados e os resultados. Por isso, por 

várias vezes, reinterpretei os fenômenos, que pareciam mutáveis em cada leitura. Numa 

primeira impressão, o pesquisador quer ler exatamente o que precisa, mas, posteriormente, 
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percebe-se que não faz muito sentido, no momento de reler os textos construídos e falas dos 

co-pesquisadores e até mesmo reler o que escrevi.  

Penso que somente percebi o tamanho da minha implicação na pesquisa após a 

qualificação, quando a banca solicitou-me reler e analisar os dados. Não fez muito sentido 

naquele momento, mas hoje entendo a diferença e discrepância na análise, e, principalmente, 

apesar de ainda muito implicado em trazer dados de autoria dos grupos-pesquisadores de fato.  

A pesquisa sociopoética provocou em mim um estado de reflexão que eu talvez jamais 

pudesse esperar sentir. A todo o momento, a cada etapa maturada da análise, esse estudo me 

provocou, indagou perguntas internas sobre minha prática docente, e nos dados produzidos, 

eu me via muitas vezes, tanto como egressa de um programa de pós-graduação stricto sensu, 

quanto como uma professora, experienciando em confrontos, conflitos e desafios na sala de 

aula e fora dela. 

 Nunca fez tanto sentido olhar para o lado, sair do lugar, deixar a sala de aula para 

fortalecer a mesma, entender tudo que perpassa o ser docente, e com essa análise, minhas 

implicações já foram estremecidas, pois eu reinterpretei o fenômeno estudado e tive uma 

visão mais coletiva do objeto de estudo, no sentido de que tudo que o professor enfrenta não 

vem sozinho, não depende só dele, pode não ter início nem fim, e apenas ele é chamado a 

intervir com sua própria verdade. E é ai que está a chave do entendimento dessa tese, 

construir uma docência viva desde sua formação é o que fará com que o professor 

experimente e compartilhe de uma estética e ética no ensinar.  

Sendo assim, espero que cada leitor entenda que urge o outrar-se, confeto que, mais à 

frente, será compreendido.  

 

1.6 Questão Norteadora de Pesquisa  

 

 Para direcionar melhor o estudo do objeto escolhido, tem-se a seguinte Questão 

Norteadora: 

- Qual contribuição da Pós-Graduação Stricto Sensu para formação docente do 

enfermeiro de maneira a capacitá-lo para enfrentar os desafios inscritos na profissão e no 

campo da educação? 
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1.7 Objetivos 

 

1.7.1 Objetivo Geral 

 

Investigar o papel da Pós-Graduação Stricto Sensu na perspectiva de formação do 

enfermeiro para docência universitária em consonância com os atuais desafios da educação 

superior no contexto da escola de enfermagem de uma universidade federal através da 

pesquisa sociopoética.  

 

1.7.2 Objetivos Específicos  

 

- Analisar a influência da experiência docente para mobilização de saberes em prol da 

formação do enfermeiro na pós-graduação stricto sensu. 

- Discutir as contribuições da pós-graduação stricto sensu para a formação do 

enfermeiro professor. 

- Identificar os desafios da educação superior e a necessidade de formação de recursos 

humanos para docência em enfermagem. 

- Propor estratégias de enfrentamento para os desafios encontrados no campo 

educacional e da enfermagem a partir dos próprios programas de pós-graduação stricto 

sensu. 
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2 ESTADO DA ARTE  

 

Exercer a profissão docente no Brasil requer o atendimento de alguns pré-requisitos, a 

depender do nível de formação em que se desejar atuar. Entretanto, ao refletir sobre as 

exigências para ser docente em cada nível de formação, percebe-se que a comprovação de 

competências pedagógicas é mais exigida no nível da educação básica infantil e ensino 

fundamental e médio, e no campo da educação profissional e da formação superior a 

competência pedagógica não se baseia em exigência curricular especificamente, sendo que 

para o ensino superior e de pós-graduação se faz necessário ser especialista, mestre ou doutor.  

Isso desperta reflexões sobre o compromisso que a pós-graduação, principalmente na 

modalidade stricto sensu, assume diante da capacitação pedagógica para os docentes que 

atuarão na graduação, tendo em vista que não se exige a licenciatura ou formação superior em 

pedagogia.  

O esquema abaixo mostra uma simulação que apresenta as exigências para atuar como 

professor em cada nível de formação escolar:  

 

Esquema 1 - Exigências para atuar professor em cada nível de formação 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte regulamentada: LDB, 1996. Esquema proposto pelo pesquisador, 2017. 

 

Segundo a LDB (1996), em seu artigo 65 e 66, a formação na licenciatura exige como 

cumprimento de prática de ensino o mínimo de 300 horas em campo, porém se excetua para 
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educação superior, que a preparação para o magistério superior será feito em nível de pós- 

graduação, principalmente em programas de mestrado e doutorado.  

Na enfermagem, a formação bacharelado abarca, segundo as DCN (BRASIL, 2001b), 

uma formação generalista, crítica e reflexiva e cada vez mais voltada para o profissional atuar 

no sistema único de saúde. Não são previstas atividades pedagógicas práticas a serem 

contempladas no currículo e nem é delimitado quantas horas de capacitação para docência na 

enfermagem. Apenas é previsto que o profissional formado será dotado de competências e 

habilidades gerais para educação permanente, assim como para planejar e implementar 

programas de educação e promoção à saúde.  

Em cursos com modalidade licenciatura, ainda é previsto, no artigo terceiro, que o 

enfermeiro com licenciatura em enfermagem é considerado capacitado para atuar na 

Educação Básica e na Educação Profissional em Enfermagem. E para formação de 

professores por meio de licenciatura plena, faz-se necessário seguir pareceres e resoluções 

específicos da Câmara de Educação Superior e do Conselho Nacional de Educação (BRASIL, 

2001b).  

Apesar de ter nos últimos três anos um aumento do número de publicações na área da 

formação docente universitária na enfermagem, a necessidade dessa produção de pesquisa 

vem dos diversos desafios enfrentados na educação superior, juntamente com os cenários 

social, político, econômico e cientifico do país, o crescimento deliberado de universidades 

com oferta de vagas para o curso superior em enfermagem e em paralelo a dificuldade de 

formação stricto sensu, não só pela oferta de vagas em programas reconhecidos, mas mediante 

os obstáculos vivenciados pelos profissionais inseridos nos campos de trabalho, o que torna 

um tema emergente. 

Há necessidade de compreender o fundamento do ser enfermeiro e seu viés educativo, 

da formação a ser recebida na graduação para fomentar a docência e, por fim, de que forma a 

pós-graduação pode contribuir nesse processo. Por isso, será apresentada de forma sucinta 

uma escrita sobre a epistemologia e aspectos pedagógicos da formação do enfermeiro pelo 

olhar da professora Vilma de Carvalho; Formação do enfermeiro para a construção de 

competências pedagógicas desde a graduação; e Desafios da formação docente na pós-

graduação stricto sensu em Enfermagem. 
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2.1 Epistemologia da Enfermagem sobre a identidade profissional pelo olhar da 

professora Vilma de Carvalho 

 

Este subcapítulo destina-se a apresentar o cenário atual do ensino na enfermagem para 

construção de uma identidade profissional, e os paradigmas para formação do enfermeiro 

frente a educação na enfermagem, por uma perspectiva ética, filosófica, pedagógica e política, 

a partir da epistemologia do cuidado de enfermagem e a formação de sujeitos nesta área do 

conhecimento, tomando como base teórica os construtos da professora Vilma de Carvalho. 

Será utilizado o termo “enfermeiras” para se referir ao profissional graduado em enfermagem, 

respeitando a escrita da autora citada.   

Considerando a crise histórico-evolutiva atual, as turbulências mundiais, e mudanças 

que distorcem a identidade da enfermeira, toda a crise ao redor vai ao encontro da identidade 

profissional e as adversidades na prática da saúde e na enfermagem. A exemplo de tais 

distorções conceituais têm-se nos noticiários e jornais informações ao público que a 

essencialidade da prática assistencial da enfermagem não escapa. Essas distorções afetam o 

perfil e o papel profissional aliados aos cuidados de enfermagem, e, sem subterfúgios das 

situações adversas vivenciadas, acabam se tornando nocivas, e falta discussão adequada e 

soluções verdadeiras diante de tais problemas como sucateamento do SUS, precárias 

condições de trabalho humano, desorganização de gerenciamento, que constituem em âmbito 

real uma prática de risco (CARVALHO, 2013). 

À enfermagem é conferido um valor científico e social do “que-fazer”, do “saber-

fazer” e do “poder-fazer”, onde a enfermeira torna-se detentora do poder de intervir com 

decisões e responsabilidades frente a prescrição dos cuidados de enfermagem, porém não em 

análise crítica empírica de comparação ou controle, mas, a partir de evidências, percebe-se 

que, diversas vezes, são violados os deveres e as responsabilidades da profissão, face aos 

cenários de trabalho vivenciados (CARVALHO, 2013). 

Em reconsideração à identidade profissional na enfermagem, seria imprescindível 

esclarecer aspectos Nightingaleanos para com a enfermagem moderna, e relembrar a origem 

do cuidado sistematizado, onde cabe reconhecer as responsabilidades e atribuições da 

enfermeira, desde a escrita em “Notas para enfermagem” (Nigthingale, 1989), ficaram 

definidos atributos gerais da profissão com as competências profissionais singularmente 

definidas, destacando à enfermagem a responsabilidade de “promover a saúde e manter a 
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vida mediante acima de tudo pelo seu saber-fazer em âmbito da arte de cuidar como a mais 

bela das belas artes” (CARVALHO, 2013).  

A partir da evolução, modificações e ajustamentos conceituais que acompanham 

grandes crises, há de se considerar novos requisitos da educação da enfermagem em nível 

universitário frente a exigências da área assistencial, a liderança educacional e associativa 

ganha espaço. O interesse educacional emerge a ajustes nas competências profissionais do 

que-fazer (atitude/habilidade), do saber-fazer (conhecimento) e do poder-fazer (autonomia), e 

novos atributos à arte, à ciência e ao ideal (filosofia).  

A partir de 1979, destacando o cenário político, econômico e social, basta recorrer à 

literatura de enfermagem da época, onde se evidencia que a identidade profissional da 

enfermeira passou por ajustamento contínuo, e padece dos efeitos da crise social (e crise da 

saúde), e vem acompanhada de intensas e infindáveis discussões sobre modificações 

curriculares, novos esquemas pedagógicos e exigências para atender aos cenários de saúde.  

O currículo de novas metodologias influenciou e estendeu-se à realidade brasileira 

para formação da enfermeira, porém independente do modus operandi a estar sendo feito, essa 

formação está fazendo com que a enfermeira assuma suas responsabilidades e posições de 

cuidar em prol de ajudar o cliente e para o exercício ético e legal da profissão?. Neste sentido, 

ainda restam dúvidas conceituais sobre a identidade profissional na enfermagem. 

No plano da prática da enfermagem, o conhecimento é entendido pela professora 

Vilma de Carvalho como uma “apropriação intelectual de determinado campo empírico ou 

ideal de dados, tendo em vista dominá-los ou utilizá-los”, e tem sua importância no processo 

formativo não só em parâmetros curriculares, mas o conhecimento específico deve ser 

construído a partir de experiências consistentes com a formação do pensamento crítico 

(CARVALHO, 2007). 

Sobre a prática pedagógica, essa interessa à formação da consciência profissional, haja 

vista uma “prática viva”, experimentada, substantiva, que se concretiza no encontro da 

enfermeira com o cliente (enfermos ou sadios carentes de ajuda). Vale lembrar que a 

formação do enfermeiro generalista constitui-se de um profissional graduado e que incorpora 

atitudes responsáveis, dever moral e habilidade técnica da arte da enfermagem (CARVALHO, 

2007).  

Entretanto, a formação “generalista” vem criando debates dentro da formação 

profissional, considerando a era da subespecialidade, o profissional “especializado em 
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enfermagem” é o que aprofundou estudos em alguma categorização distintiva das divisões 

disciplinares na área, porém o “especialista em enfermagem” é o que atingiu o nível de 

habilitação compatível para seu reconhecimento na internalidade e fora da profissão 

(CARVALHO, 2007). 

A formação generalista na enfermagem é imprescindível para as demandas sociais na 

saúde, e, além de competências básicas para atuar em unidades de saúde, os egressos precisam 

estar preparados para os desafios da pesquisa, capacitados para as variações de sua própria 

atuação e capacitados para as mudanças na prática em consonância com os avanços da ciência 

e com responsabilidade social (CARVALHO, 2007). 

Existem vários desafios contemporâneos que realçam dilemas de ética e valores dentro 

da formação e da prática da enfermeira, por isso, precisa-se dar maior atenção à importância 

das competências de enfermagem, independente da gestão administrativa e institucionalizada, 

ou não, ao qual poderá estar submetido.  

Avanços legais e educacionais não significam avanços em política de saúde, e ainda é 

comum vivenciar conflitos multidisciplinares na prática profissional em saúde, o que atinge a 

identidade da enfermagem que ainda esmorece pela ideologia negativa em face à autonomia 

profissional, problemas de gestão e gerência, coordenação e liderança, e não esquecendo dos 

problemas interdisciplinares na saúde (CARVALHO, 2007).  

Sem nenhuma consistência, muitas vezes, o poder-fazer da enfermagem é atrelado ao 

poder médico e a enfermeira submete-se sem atenção epistemológica do saber/conhecimento 

profissional da enfermagem. Esses são obstáculos ideológicos mal trabalhados que interferem 

na formação do enfermeiro com espírito crítico (CARVALHO, 2011). 

E na prática pedagógica, esses conflitos interferem na função do cuidar de 

enfermagem, afetando a credibilidade da educação, pois, se mal trabalhada, a formação 

profissional fere as diretrizes curriculares nacionais sobre a graduação em enfermagem e isso 

ultrapassa divergências profissionais (CARVALHO, 2011). 

A pós-graduação stricto sensu assegura visibilidade à enfermagem, sendo uma das 

áreas com maior produção dentro da saúde, articulando-se à prática pedagógica na profissão, 

para garantir construção do saber/conhecimento que levem a uma capacidade intelectual 

capaz de resolver dilemas éticos na atuação profissional e com o domínio da arte de cuidar. É 

preciso adequar o perfil de formação profissional, de forma que os estudantes aprendam 
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atitudes e condutas para além da esfera técnica, tornando-se um profissional competente e 

habilidoso, com relevância indiscutível para assumir sua responsabilidade social.  

Quando se fala na arte de cuidar, enfatiza-se que, para o artista, importa evoluir 

intelectualmente e em sensibilidade (espiritualmente) para que almeje transcender os 

obstáculos postos no seu fazer, e na ação da enfermeira expresse qualidade no cuidar para 

além do plano material. Por isso, é urgente pensar no ensino e aprendizagem na área da 

enfermagem, para compreender questões éticas e valores da prática profissional em saúde.  

Há compreensão pela autora em questão de que a enfermagem é uma disciplina de 

ensino da prática profissional, que emergiu, epistemologicamente, a partir dos construtos de 

Florence Nightingale, contribuindo para a proposta da enfermagem moderna como conjunto 

da ciência, arte e filosofia (ideal). A concepção Nitghingaleana enuncia o modelo de cuidar 

baseado na formação de uma nova mentalidade profissional, coerente com os significados da 

arte de enfermagem e com o cuidado prestado pelas enfermeiras (CARVALHO, 2009).  

Do ângulo filosófico, o cuidado de enfermagem pode ser definido como objeto de 

estudo e trabalho no âmbito das ações de enfermeiras, e seu saber uma prática científica, plena 

de sentido estético, filosófico e social, onde se aprende e se ensina o cuidado (de 

enfermagem), e ainda pode ser reconhecida como um conhecimento científico em construção, 

a enfermagem ainda é uma ciência em construção (CARVALHO, 2009).  

É considerada uma ciência porque é fundamentada em concepções teóricas e 

princípios básicos, com um método de trabalho específico e com conhecimento de uma 

prática legalmente reconhecida e universalmente vista como profissão do cuidado. Então há 

de se afirmar que é uma prática profissional cientificamente fundamentada (CARVALHO, 

2009). 

Nos atuais dias, o termo “cuidado” sofre de uma “desordem terminológica”, a que a 

professora Vilma chama de “caos epistemológico”, devido a tantas variações do uso da 

palavra cuidado no âmbito de várias profissões. Porém, o cuidado de enfermagem é 

inquestionável. É um cuidado (de enfermagem) prestado a clientes com responsabilidade 

específica das enfermeiras, e por isso precisa ser defendido. E o caminho seria que a 

epistemologia do cuidado de enfermagem se impregnasse com bases teóricas, filosóficas e 

históricas relativos à própria enfermagem, e, por isso, ainda pensa ela que é uma prática 

investigativa em vias de se fazer, uma ciência em construção (CARVALHO, 2009).  
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E no que concerne à educação das enfermeiras e à produção do conhecimento, há de se 

lembrar que os sujeitos da aprendizagem são seres humanos, que se preparam para uma 

formação crítica, tendo em vista o compromisso a assumir na profissão. E por isso, os 

estudantes de enfermagem não podem ser tratados como objetos de tecnologia pedagógica, 

afinal, a inteligência estudantil é atividade viva, e, assim, encerro esses dizeres com uma frase 

da professora Vilma de Carvalho: “Sou partidária da pedagogia da incerteza”.  

 

2.2 Formação do Enfermeiro para Construção de Competências Pedagógicas desde a 

Graduação  

 

O mercado aponta que a procura pelo curso de enfermagem vem crescendo, o que 

pode ser explicado mediante a oferta de bolsas de estudo e facilidades no financiamento de 

cursos de nível superior, e paralelo a isso a oferta de novos empregos na carreira. Várias 

parcerias com IES oportunizaram o ingresso na universidade aos alunos considerados com 

vulnerabilidade social, e esse tipo de parceria possibilitou o aumento de contratos e cadastros 

para a carreira de nível superior.  

Em um estudo sobre o perfil socioeconômico do ingressante da graduação em 

enfermagem constatou-se que a maioria ainda é do sexo feminino, aproximadamente 47% 

foram beneficiados pelo sistema de reserva de vagas, quase 50% vieram de escola particular, 

e pouco mais de 55% tinham renda familiar de até três salários mínimos. O estudo, então, 

aponta que sobressaem dificuldades financeiras nos estudantes e assim justifica a existência 

de estratégias que garantam a permanência desses alunos na formação profissional (SOUZA 

et al., 2013). 

Articulando com um outro estudo realizado em uma das regiões do sudeste sobre os 

desafios da formação do enfermeiro, viu-se que o perfil do estudante de graduação em 

enfermagem é composto por alunos já inseridos no mercado, mesmo que não seja na saúde, 

lida-se em maioria com trabalhadores que acumulam a jornada de trabalho aos estudos, e isso 

também aponta para uma nova mudança enfrentada na formação do enfermeiro, o despreparo 

do aluno em cursar o ensino superior, que pode ser atribuído ao déficit de conhecimento 

prévio existente desde o ensino médio, mas também o pouco tempo disponibilizado para as 

atividades propostas e para estudos independentes, considerando uma realidade em que o 
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discente trabalha no período diurno para custear o curso no período noturno na instituição 

privada (SILVA et al., 2012).  

No mesmo estudo acima citado, os resultados apontaram a reorganização do modelo 

de atenção à saúde, e a graduação em enfermagem é vista como uma estratégia para propor 

inovações na articulação ensino-saúde-comunidade, além do contato precoce dos alunos com 

cenários do SUS contribuírem para reflexão do novo modelo de atenção que o sistema propõe, 

e essa articulação contribui para ações estratégicas na transformação de serviços, de processos 

formativos, de práticas de saúde e práticas pedagógicas. Além de apontar benefícios quando o 

aluno está inserido em projetos de pesquisa e extensão (SILVA et al., 2012). 

Sendo assim, a formação pedagógica de professores para atuar na graduação passa a 

ser uma exigência sentida a partir da própria docência, o enfrentamento em sala de aula, o 

perfil atual de alunos, as dificuldades pela falta de investimento na educação, tudo isso dará 

espaço para confrontos entre os saberes da profissão e os saberes pedagógicos necessários 

para o desenvolvimento e construção da formação profissional. 

Essa dificuldade da formação do perfil docente no bacharelado pode aparecer em 

diversos cursos na saúde, não só na enfermagem, o que reflete a base das Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos cursos da saúde no geral. Como exemplo, um estudo sobre a 

formação pedagógica de professores de medicina, de todos os sujeitos entrevistados quase 

63% (sessenta e três) não tiveram formação em docência no início da carreira e eram docentes 

na universidade, e muitos sujeitos relataram que apenas se deram conta da falta de formação 

docente ao longo do trabalho na universidade. O que leva a um caminho de “autodidatismo”, 

intuitivo, improvisado e fazendo-aprendendo, que consequentemente reduz o enriquecimento 

teórico e a ampliação da visão crítica-reflexiva da educação (COSTA, 2010). 

Dessa maneira, quando se pensa na construção do currículo do bacharelado em saúde 

atualmente, em que as atuais Diretrizes Curriculares Nacionais permitem ampla flexibilização 

na construção da grade curricular, não deve-se se restringir ao oferecimento de apenas uma 

disciplina isolada na graduação sobre competências pedagógicas, assim como também para a 

pós-graduação.  

Não é o oferecimento de uma ou outra disciplina que fará a construção de habilidades 

pedagógicas. Mas um currículo integrado ao longo de todo percurso entre ensino e pesquisa 

que construa uma postura do ensinar e aprender e priorize uma formação crítica, reflexiva, 

participativa, com escuta ativa, diálogo crítico entre os pares e construção e reconstrução de 
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diversos saberes que vão além do cumprimento de créditos curriculares, mas que seja um 

currículo articulado às necessidades da formação profissional para determinada carreira.  

Especificamente no campo da enfermagem, essa formação docente deve articular as 

necessidades da formação do enfermeiro para o enfrentamento de complexos desafios no 

sistema único de saúde, ou seja, com docentes mais habilidosos, sensíveis e que 

compreendam essa necessidade na formação, com os recursos e competências pedagógicas 

certas, eles possivelmente conseguem trabalhar numa formação autônoma para o enfermeiro, 

e, assim, uma das ferramentas e estratégias para uma educação de qualidade na graduação 

seria ter professores capacitados para o que se tem exigido na profissão.  

Muitos são os desafios enfrentados para formação do enfermeiro com perfil docente, 

pois a centralidade do investimento no currículo não fortalece a educação na enfermagem, 

mas sim a uma formação de caráter técnico e clínico comparado a currículos e projetos 

políticos pedagógicos que de fato atendam a necessidade futura de ter docentes preparados 

para formar na graduação competências pedagógicas no enfermeiro.  

Alcançar a formação profissional na vertente reflexiva significa uma valorização do 

desenvolvimento pessoal e profissional que pode interferir onde esses profissionais atuarão, 

unindo condições de trabalho que favoreçam a formação permanente a parcerias com outras 

instituições de formação. Atrelar a construção do conhecimento à dinâmica atual da sociedade 

requer esforços permanentes na formação relacionando às transformações sociais, culturais e 

tecnológicas existentes e toda a ressignificação identitária profissional requerida (TAVARES; 

QUEIROZ, 2014).   

Enfermeiros que atuam como educadores relacionam sua prática docente com sua 

formação profissional, e enfatizam a dificuldade em “reproduzir” de forma diferente da qual 

foram formados, pois a mudança de atitude requerida para prática docente, necessária ao 

processo de aprendizagem, requer ruptura de paradigmas dos quais eles foram inseridos desde 

a graduação.  

Um ensino que se configurava com disciplinas isoladas, fragmentadas e 

descontextualizadas tornou-se um obstáculo para que consigam atravessar e superar a prática 

docente tradicional e de fato embasem sua prática pedagógica em teorias sustentáveis para 

atuação menos biologicista, tecnocrática e intervencionista, caminhando para uma formação 

profissional preparada para as demandas de saúde da comunidade (GUBERT; PRADO, 

2011).   
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Por isso, faz-se necessário compreender que a maior tecnologia do ensino para o 

professor apreender corresponde às tecnologias da interação, pois, acima da complexidade do 

ensinar, da singularidade do aprender e das questões ontológicas na formação profissional na 

saúde, estão as situações humanas.  

É isso que faz com que os professores necessitem desenvolver saberes específicos que 

lhe ofereçam meios para o fazer pedagógico, levando em consideração os diversos objetivos 

num ambiente escolar, inclusive os dele próprio. Ao entrar em sala de aula, o enfermeiro 

penetra um ambiente de interação humana que deve constituir-se como núcleo do trabalho 

docente (TARDIF, 2014).   

Maior ainda está o compromisso e responsabilidade da formação inicial do enfermeiro 

para atuação pedagógica futura, diante de tantos problemas na atuação profissional que muitos 

especialistas atribuem a formação deficitária em vários aspectos, existe um perigo do qual não 

se deve esquecer de problematizar: O desafio de ser professor. Pensando na carreira docente e 

nos cansaços, descasos e infinitas situações reais de impossibilidades no processo de trabalho 

desejável, o professor confronta-se com dificuldades decorrentes de mudanças quantitativas e 

qualitativas na carreira, e o ritmo acelerado de transformações sociais, econômicas, políticas e 

culturais da contemporaneidade traduz o quadro de complexidade crescente das funções 

atribuídas ao professor (NÓVOA, 1995).  

O proposto para graduação em enfermagem atualmente é refletir sobre o professor 

necessário para formação do enfermeiro, como a construção do projeto político pedagógico do 

curso deve inserir-se nessa articulação durante todo o bacharelado, e como pensar no docente 

atuante em nível universitário de forma mais singular, sensível e subjetiva, compreendendo a 

dimensão técnica, humana e científica da formação docente para enfermagem.  

Em face da reflexão acima, percebe-se que grandes desafios são enfrentados pelo 

professorado no Brasil para vencer as dificuldades diárias do campo da educação e corroborar 

para o fortalecimento das políticas educacionais, sociais e econômicas. Assim como para que 

o magistério e as exigências pedagógicas atreladas estejam em consonância com as reais 

necessidades da sociedade, e acompanhem as demandas da formação profissional.  

A formação de enfermeiros com vistas à construção de competências pedagógicas 

constitui-se ainda de outro desafio ainda não vencido, por isso urge que esforços sejam 

lançados para que uma formação que se preocupe com o desenvolvimento de habilidades 

pedagógicas no enfermeiro não seja uma ação margeada pela formação pesquisadora focada 
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apenas na métrica das produções científicas, mas que articule de forma autêntica desde o 

currículo base da enfermagem, o ensino e a pesquisa, de forma mútua, coparticipava e 

interdependente. 

E nesse compromisso de formação, surge com grande relevância a pós-graduação 

stricto sensu, que detém papel crucial no desenvolvimento de competências, habilidades e 

saberes docentes, que podem instrumentalizar o enfermeiro e futuro professor de graduação a 

impactar sua prática docente na enfermagem.  

 

2.3 Ser Professor no Brasil – Desafios do Magistério diante da formação na Pós-

Graduação Stricto Sensu 

 

Os professores atualmente enfrentam grandes desafios na educação que estão além da 

habilidade pedagógica e capacidade para lecionar. Essas dificuldades emergem da falta de 

recursos físicos, humanos, materiais, das condições de infraestrutura nas escolas, da 

localização demográfica dessas instituições de ensino que muitas das vezes estão em áreas de 

violência urbana ou em localidades de difícil acesso pelo transporte público.  

A crise na educação perpassa a condição do `ser docente` e da maneira com que os 

docentes modificam e adaptam seu processo de trabalho para tentar oferecer o mínimo 

necessário ao aluno, ou seja, as situações adversas encontradas no ambiente escolar tendem a 

paralisar o professor e oprimir suas ações criativas, sensíveis e transformadoras da realidade, 

para ações meramente repetitivas, conteudistas e que não exijam tantos recursos, sejam 

coletivos ou individuais.  

O ofício docente passou por diversas transformações, que mesmo ao longo dos anos 

perpassam três concepções independentes do tempo: vocação, ofício e profissão, se articulam 

e se transpassam. Essas concepções revelam dimensões fundamentais na prática docente, e o 

desenvolvimento desse trabalho pode ser visto então como uma recomposição de dimensões 

intrínsecas a atividade docente (TARDIF; LESSARD, 2012). 

Reflete-se duas vertentes, a da identidade profissional e as condições para exercer a 

profissão. A construção do processo identitário do professor, da imagem como o docente 

guarda relação com as políticas educacionais, sociais e econômicas vigentes, assim como com 

a valorização profissional e o contexto cultural que cerca a profissão (ENS; GISI; EYNG, 

2011).  
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Da mesma maneira, há de se pensar na dificuldade em exercer a profissão em que se 

tornam cada vez mais aparentes os problemas do campo da educação e de certa forma 

interrompem o desenvolvimento expressivo da atividade docente, e assim fragilizam as 

políticas educacionais e a educação no país. A valorização da docência enquanto política 

educacional esbarra nas políticas macroeconômicas e sociais, o que interfere 

significativamente no contexto socioeconômico e cultural da profissão professor.  

Dessa forma, o fortalecimento da formação pedagógica pode interferir na valorização 

da profissão docente, porém o conhecimento científico tende a ser mais valorizado e 

reconhecido do que o conhecimento pedagógico de fato, e, assim, as ações de ensino podem 

acabar em segundo plano, e os esforços na formação voltam-se mais para a pesquisa, e como 

consequência, tem-se o “professor menos docente e mais pesquisador”. 

A formação para produção da aprendizagem no nível superior requer senso crítico, 

exercício reflexivo e formação específica, que não pode ser confundido com improviso ou 

intuição, para não pautar a prática docente no processo de mentalismo, que se embasa na 

prática pela prática, sem fundamentação teórica adequada (SOUZA et. al., 2013).       

A formação pedagógica deve ser pautada em ações reflexivas sobre a prática, e uma 

formação pedagógica meramente instrumental pode induzir a ideia da prática docente firmada 

na transmissão do conhecimento, margeando ações críticas e reflexivas não só sobre a 

educação, mas também sobre a ciência e a saúde, e a manutenção do status científico da 

pesquisa prevalecendo à atividade docente de ensino (CORREA; RIBEIRO, 2013).  

Seria ideal a construção de um processo educativo que levasse em consideração os 

aspectos tradicionais da educação tão quanto aspectos contemporâneos e reflexivos, 

fundamentado na articulação teórico-prática, no incentivo a prática docente transformadora e 

problematizadora, que leve o aluno e o professor à construção de forma coletiva do 

conhecimento e ao desenvolvimento pessoal emancipador e empoderador.   

Estudos destacam que professores reproduzem modelos pedagógicos vivenciados na 

formação, e muitos não foram capacitados para o preparo didático na formação inicial 

profissional, o que reforça a necessidade de uma formação mais especifica para docência, 

voltada para o conhecimento didático, de forma que o docente saiba utilizar as diferentes 

ferramentas disponíveis para transformar o conteúdo em algo ensinável, compreensível e 

interessante (BATISTA, 2005; RODRIGUES; MENDES SOBRINHO, 2008; COSTA, 2010; 

BACKES; MOYÁ; PRADO, 2011).  
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Docentes que desafiam o modelo eminentemente tradicional de ensino experimentam 

a pedagogia e influência de Freire, no que tange a uma formação crítica e atuação 

participativa, onde o diálogo e criticidade ganham vez, estimulando que o aluno seja o 

protagonista na construção do conhecimento, numa relação mútua de ensinar, apreender e 

aprender, em fluxo permanente.   

A correlação da formação docente nos moldes de uma educação contemporânea, que 

dê ferramentas adequadas para o enfrentamento de problemas na educação, atualmente podem 

estar presentes na formação em que os programas de pós- graduação oferecem, tendo em vista 

o compromisso da Pós-graduação stricto sensu com a formação de qualidade do professorado, 

para atender a uma demanda quantitativa e qualitativa de novos docentes e pesquisadores.  

Umas das motivações para a busca de programas de mestrado está na expectativa do 

aprimoramento para a carreira docente, para que, ao terminarem o curso de pós-graduação 

stricto sensu, ingressem como professores de graduação e estejam preparados para a produção 

da aprendizagem a nível superior de forma significativa (SOUZA et al., 2013).      

Faz-se necessária uma reflexão ao papel da pós-graduação nessa formação docente, 

tendo em vista que o ingresso em programas de mestrado e doutorado estão cada vez mais 

difíceis, e o esforço pela formação de pesquisadores tem ganhado destaque em relação à 

formação para o ensino, levando em consideração o valor social de publicações cientificas 

que acabam por impor regras aos programas cada vez mais tensas.  

Essas exigências de uma formação tecnológica e mercadológica reproduzida nas 

universidades vêm se instaurando rapidamente diante da concorrência científica em que os 

programas se encontram, o que faz com que sejam reproduzidas regras que contribuem para a 

lógica produtivista, porém insuficiente para a formação docente crítica, reflexiva, 

problematizadora e que preparem um docente de fato para os desafios da educação postos na 

sociedade. A métrica das produções científicas acompanha uma desvalorização de aspectos do 

ensino e expressam a necessidade de que seja reconhecido tão logo quanto esses problemas 

nos cursos de mestrado e doutorado (SOUZA et al., 2013).  

 As práticas de formação docente constituem-se de grandes desafios para o ensino 

superior, principalmente porque o professor deve assumir um papel de mediador entre os 

cenários de aprendizagem e a prática profissional. Pelo panorama de valorização da pesquisa, 

também se vê o aprender a ser docente meramente como uma ação fruto apenas da 

experiência, não considerando a complexidade que envolve a docência e a articulação 
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necessária entre ensino, aprendizagem e assistência, tratando-se de ensino superior na saúde 

(BATISTA, 2005).  

A docência universitária requer a triangulação do tripé ensino-pesquisa-extensão, onde 

o docente precisa reconhecer sua prática como uma prática social, que trabalha com um objeto 

social e requer ações coletivas e participativas. E para isso, desde a formação, exige-se que 

sejam articuladas as dimensões individuais e coletivas, éticas e profissionais, estéticas e 

reflexivas, com vistas a uma prática emancipadora, interdisciplinar e que construa desde a 

formação básica profissional no ensino superior saberes didáticos e pedagógicos que de fato 

instrumentalizem esse futuro docente a resolução dos problemas sociais e de saúde 

enfrentados no campo educativo.  

 

2.4 Saberes Docentes e Formação Profissional  

 

Segundo Maurice Tardif, o saber docente é um saber social. Dentre os motivos, o 

saber é social, pois é partilhado por um grupo de atores de formação comum, porque sua 

utilização garante a legitimidade do saber profissional levando em consideração o grupo de 

agentes envolvidos, e ainda porque o objeto desse saber é um objeto social, ou seja, são 

práticas sociais, e pode ser adquirido a partir da socialização profissional, o professor aprende 

ensinando e ensina aprendendo (TARDIF, 2014). 

Esses saberes embasam uma prática pedagógica fundamentada na ação e reflexão, 

onde a teoria e a prática unem-se no propósito de uma verdadeira práxis cujo novo 

profissionalismo é a principal meta, em que se busca a emancipação do sujeito como 

educador, como cidadão, como agente e ator de uma transformação profissional num contexto 

de socialização. 

A construção individual da prática pedagógica não deixa de ser uma interpretação dos 

saberes vivenciados atrelados ao cotidiano dele, onde a socialização desses saberes é que faz 

produzir conhecimento e acaba por validar o acervo dos chamados saberes docentes. Esses 

saberes não podem ser avaliados de forma individual, pois só se tornam saberes quando 

vinculados aos saberes de experiência e da experiência do professor. Ou seja, os saberes 

disciplinares, curriculares e de formação são vivenciados a partir do que o professor traz 

segundo seu cotidiano e segundo sua prática profissional, e o saber, então, torna-se social. 
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O saber de um professor é visto como uma realidade social materializada através de 

uma formação, de programas, de práticas coletivas, de disciplinas escolares, de uma 

pedagogia institucionalizada, mas, ao mesmo tempo, são os seus próprios saberes. Os saberes 

tanto são resultado de um processo social como também são obra do próprio ser, e completam 

seus significados na interface do individual e coletivo (TARDIF, 2014). 

Os saberes de formação, disciplinares, curriculares trazem à tona a formação 

tradicional e também devem ser levados em consideração os saberes da experiência, o 

aprendizado com o professor e a prática profissional cotidiana, eles devem estar entrelaçados, 

e a relação da teoria com a prática deve ser uma relação de interdependência. 

A prática pedagógica engloba esses saberes, que se articulam e se relacionam entre si 

para a formação profissional. Entretanto, aos saberes experienciais é conferida uma dimensão 

maior, pois a experiência do trabalho provoca um efeito de retomada crítica, que abre espaço 

para a reflexão, a consciência, a mudança, as habilidades, e, juntos, constroem o saber-fazer e 

principalmente o saber-ser (TARDIF, 2014). 

Aos saberes disciplinares destaca-se aqueles produzidos nos diferentes campos de 

conhecimento das ciências humanas, biológicas, exatas, etc. São saberes produzidos ao longo 

da história da humana e administrados pela comunidade científica. 

Os saberes curriculares são os conhecimentos adquiridos pela forma com que as 

instituições educacionais gerem os saberes disciplinares e como serão socializados. 

Exemplifica-se: programas escolares com os métodos, objetivos, conteúdos, que o professor 

deve tomar ciência de como aplicá-los. 

Os saberes da formação profissional são aqueles transmitidos aos professores durante 

a formação inicial e/ou continuada, além dos conhecimentos pedagógicos acerca dos métodos 

e técnicas de ensino, transmitidos aos professores ao longo do seu processo de formação. 

Os saberes experienciais, destacados como o “carro-chefe” dos saberes por resultarem 

da própria atividade docente, são vivenciados por situações no espaço da escola e pelas 

relações estabelecidas tanto com os estudantes quanto com os colegas da profissão. Tardif 

reconhece a posição de destaque desses saberes experienciais principalmente pela relação de 

exterioridade que o docente vem a estabelecer, e pela forma de produção e legitimação dos 

outros saberes.  

Os saberes docentes advêm de diversas fontes, de diversas práticas, e, por isso, 

contemplam o professor de forma natural. Contudo, é necessário que esses saberes sejam 
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identificados ao menos para que entendam que sua prática diária junto ao educando tem 

influência de um saber, ou melhor, de um conjunto de saberes, que se bem trabalhados, 

acabam por construir uma prática pedagógica centrada no novo profissionalismo.    

O quadro a seguir propõe um modelo para identificação e classificação dos saberes 

docentes, relacionando o saber profissional com o próprio trabalho docente e articula suas 

fontes de aquisição: 

 

Quadro 1 - Modelo para identificação e classificação dos saberes docentes  

Saberes dos professores Fontes sociais de aquisição 
Modos de integração no trabalho 

docente 

Saberes pessoais dos professores 
A família, o ambiente de vida, a 

educação no sentido lato, etc. 

Pela história de vida e pela 

socialização primária 

Saberes provenientes da formação 

escolar anterior 

A escola primária e secundária, os 

estudos pós-secundários não 

especializados, etc. 

Pela formação e pela socialização 

pré-profissionais 

Saberes provenientes da formação 

profissional para o magistério 

 

Os estabelecimentos de formação 

de professores, os estágios, os 

cursos de reciclagem, etc. 

Pela formação e pela socialização 

profissionais nas instituições de 

formação de professores 

Saberes provenientes dos 

programas e livros didáticos 

usados no trabalho 

A utilização “ferramentas” dos 

professores: programas, livros 

didáticos, cadernos de exercícios, 

fichas, etc. 

Pela utilização das “ferramentas” 

de trabalho, sua adaptação às 

tarefas 

Saberes provenientes de sua 

própria experiência na profissão, 

na sala de aula e na escola 

A prática do ofício na escola e na 

sala de aula, a experiência dos 

pares, etc. 

Pela prática do trabalho e pela 

socialização profissional. 

Fonte: Tardif, 2014, p 63. 

 

Se pensar no objeto do próprio saber, o que vem à tona é a forma de se relacionar. O 

trabalho interativo coloca seres humanos relacionando-se com seres humanos. A partir dessa 

interação, criam-se regras, características do grupo, meios de comunicação, onde os saberes 

mobilizados pelos atores sociais estão ligados a valores éticos e as tecnologias de interação. 

Se os saberes são relacionados, observa-se uma relação de condução entre uma ação e 

outra na prática profissional. Assim, Tardif propõe sua perspectiva acerca dos saberes, 

baseando-se nos chamados “fios condutores” desses saberes. São eles: saber e trabalho, 

diversidade do saber, temporalidade do saber, a experiência de trabalho enquanto fundamento 
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do saber, saberes humanos a respeito de seres humanos e saberes e formação de professores 

(TARDIF, 2014). 

O “saber e o trabalho” é um fio condutor que relacionaria o docente ao seu fazer, não 

que o saber venha sobre o trabalho, mas, sim, do trabalho, pois o saber vai estar a serviço do 

trabalho. A diversidade do saber, como o próprio nome diz, trata do pluralismo do saber. Os 

saberes advêm de conhecimentos curriculares, da história de vida, das experiências no 

trabalho, da família, da universidade a qual pertenceu. Todas são formas de gerarem o saber 

em suas diversas fontes, que enriquecem a natureza social e individual que esses têm. 

A temporalidade do saber é o que se atribui à memória de vida, não só em relação à 

história pessoal, mas também ao caminho percorrido durante a carreira profissional. Ensinar 

exige aprender tal ato, pois as habilidades do ensinar serão fruto de um domínio progressivo 

dos saberes necessários a essa prática. 

Se os saberes vêm de várias fontes e são construídos na interface entre o social e o 

individual, como experimentar, vivenciar esses saberes numa mesma prática educativa? A 

experiência de trabalho explica, e por isso entende-se como fundamento do saber. É o espaço 

onde se aplicam esses saberes, e independente da fonte, embasam a prática profissional. A 

“experiência” a que Tardif chama atenção baseia-se no próprio trabalho do professor, é o 

saber ligado à experiência de trabalho, com os colegas do trabalho (outros professores) e 

também em tradições e contradições da própria profissão (TARDIF, 2000).  

Os saberes advindos dessa experiência são, então, decisivos para o desenvolvimento 

de competências da pratica docente, o professor aprende a lidar com os desafios da sua 

prática; é mais do que explorar seu ofício, está além das ações de tentativa e erro, os saberes 

da experiência servem-se da própria cultura pessoal do professor, envolvem todos os outros 

saberes e também experiências de alguém historicamente situado em um contexto.  
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3 REFERENCIAL TEÓRICO  

 

3.1 A Profissão Professor e a Vida de Professores – António Nóvoa 

 

A escolha para contribuições teóricas do estudo foi a do professor António Manuel 

Sampaio da Nóvoa (Antonio Nóvoa), nascido em Valença do Minho em Portugal, no dia 12 

de dezembro de 1954, e é professor catedrático do Instituto de Educação da Universidade de 

Lisboa, instituição na qual leciona desde 1986. É reitor honorário da Universidade de Lisboa, 

onde ocupou a reitoria entre 2006 e 2013 (BOTO, 2018).  

António Nóvoa foi um frequentador de escola pública e, desde a escola, iniciou 

atividades desportivas e artísticas, que ele mesmo diz terem sido essenciais para sua 

formação. Chegou a cursar Matemática na Universidade de Coimbra, depois regressou a 

Lisboa e frequentou a Escola de Teatro, do Conservatório Nacional, e, por fim, migrou para 

os estudos de pedagogia e concluiu sua formação em Ciências da Educação pela Universidade 

de Genebra (1982).  

Fez o doutoramento também na Universidade de Genebra, no ano de 1986, com uma 

tese acerca do processo de profissionalização de professores em Portugal (BOTO, 2018). Em 

2006, concluiu também um doutorado em História, pela Universidade de Paris IV – Sorbonne, 

a respeito do modelo escolar no sudoeste europeu, particularmente na França, na Espanha e 

em Portugal (BARATA-MOURA, 2015). É doutor honoris causa pela Universidade do 

Algarve (2015), pela Universidade de Brasília (2015), pela Universidade Federal do Rio de 

Janeiro (2017) e mais recentemente pela Faculdade de Educação da USP (2020). 

Foi candidato a Presidente da República nos anos 2015 e 2016, recebeu 23% dos 

votos, a maior votação já alcançada por um candidato independente. Hoje é embaixador de 

Portugal na UNESCO, nomeado pelo Primeiro Ministro e pelo Presidente da República 

Portuguesa (BOTO, 2018). 

António Nóvoa é um dos educadores mais citados na produção bibliográfica brasileira, 

sendo – de maneira mais ampla – um dos teóricos que mais bem circulam no debate 

pedagógico da atualidade (BOTO, 2018). Representa um dos intelectuais de maior circulação 

internacional no debate pedagógico atual e no processo histórico de constituição da profissão 

docente. Traz conceitos sobre a Formação de professores atrelados a valores políticos, 

pedagógicos, éticos e profissionais, e retrata a carreira do professor fazendo reflexões 
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importantes sobre os desafios atualmente vivenciados na escola e na universidade. E é sem 

dúvida uma voz fundamental no debate educacional contemporâneo.  

Nóvoa reconhece a escola em duas dimensões: aprender a estudar e aprender a 

conviver, entretanto enfatiza que suas aprendizagens mais significativas foram feitas fora da 

escola, nos livros que leu, nos projetos que participou, nos textos que publicou, nos trabalhos 

que orientou. Formas exteriores à escola foram essenciais para sua educação, e que ele 

gostaria de ver essas possibilidades diversas de ambientes dentro da escola (NÓVOA, 2018 

apud BOTO, 2018). 

Existe um modelo tradicional em que a escola se molda, constituída de um edifício de 

funcionamento, um horário a ser cumprido, e as lógicas de trabalho e aprendizagem, e, apesar 

de seguir um modelo de educação liberal, historicamente, as escolas têm como pilares uma 

educação generalista, de base humanista e científica, que veio como forma de combate à 

excessiva especialização que as profissões vinham sofrendo e uma necessidade de 

empregabilidade (NÓVOA, 2018 apud BOTO, 2018).  

Para Nóvoa, a ciência sem artes e humanidades ou as artes e humanidades sem a 

ciência são duas formas distintas, igualmente graves, de analfabetismo e de incultura. É 

necessário que, durante a formação profissional na educação, o estudante experimente 

diferentes formas de saber e disciplinas em diferentes espaços, e, assim, marca-se o sentido de 

uma verdadeira educação superior. E o professor, nessas etapas, serve para organizar os 

trabalhos dos alunos de forma coletiva, fazer com que sobressaia às qualidades e 

potencialidades de cada um, aguçar a invenção, criação, e promover a curiosidade (NÓVOA, 

2018 apud BOTO, 2018).   

O professor, atualmente, confronta-se com dificuldades pouco conhecidas que são 

decorrentes de mudanças quantitativas e qualitativas do saber escolar, devido a uma sociedade 

em constantes transformações, sejam elas econômicas, sociais, culturais, políticas e éticas, o 

que traduz um quadro escolar com complexidade crescente das funções atribuídas ao 

professor e altas exigências do mundo aceleradamente aberto à modernidade, o que acrescenta 

mais responsabilidades a profissão.  

O período de 1987-1992 foi marcado pela “universitarização” da formação do 

professor, onde escolas normais deram lugar a universidades, e consagrou-se a ideia do 

“professor reflexivo” e do “professor pesquisador” (NÓVOA, 2017). Porém, apesar de 

avanços significativos na formação do professor, principalmente pela aproximação à pesquisa 
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e ao espaço acadêmico, viu-se crescer um sentimento de insatisfação, frustração da ambição 

teórica construída e a realidade concreta nas escolas (NÓVOA, 2017). 

O campo da formação de professores teve expressivo desenvolvimento ao longo dos 

últimos 50 anos, porém essa insatisfação percebida foi acentuada pela desprofissionalização, 

ataque à universidade pública, privatização da educação e pelas reformas educacionais 

requeridas a partir da necessidade do mercado econômico. A desprofissionalização é marcada 

pelas baixas remunerações, condições precárias nas escolas, intensificação do trabalho 

docente pela lógica de produção do aluno e atribuição das funções do professor a pessoa com 

expertise numa determinada matéria, desprestigiando assim a profissão (NÓVOA, 1995). 

Segundo Nóvoa, o cenário da educação enfrenta tempos de mudança e combate. Para 

ele a mudança tem três palavras: “mais mundo, mais liberdade, mais conhecimento” 

(NÓVOA apud SANTOS, 2012). A universidade necessita de mais abertura à sociedade, de 

dar mais condições a mobilidade como condição para o trabalho científico. A liberdade requer 

independência e afirmação do espírito crítico, e mais conhecimento numa perspectiva de elo 

entre ciência e ensino, colocando a criação como eixo da universidade.  

É preciso um novo espaço para formação dos professores, na verdade, um novo 

arranjo institucional dentro da universidade, um lugar chamado por Nóvoa de “híbrido”, que 

detenha laços com a comunidade externa, que seja resultado de várias realidades e que seja 

aberto ao diálogo, comprometendo o trabalho universitário como o futuro da profissão 

docente, pois mostrar os problemas não é a parte difícil, mas, sim, ser capaz de não só 

enfrentá-los, mas mudá-los (NÓVOA, 2017). 

Os tempos de combate não podem ser negados, o mercantilismo nas universidades tem 

se sobreposto, segundo o autor, e, antes, a universidade era território onde se protegia o 

trabalho do valor econômico, no entanto “o capitalismo acadêmico” emergiu de todos os 

lados, e a adesão a esses princípios leva-nos ao imprescindível convite de resistir a esses 

interesses dominantes, sejam eles políticos ou econômicos (NÓVOA, 2012).  

A formação de professores vem a ser um problema político, e não mais apenas técnico 

ou institucional, e, diante do sistema universitário, e nos que tentam fazer com que esse não se 

torne um conjunto de programas empresariais, existem três grupos principais aparentes: Os 

defensores, que detêm atitude defensiva e ainda mantem o imobilismo autojustificado por 

sofisticadas elaborações teóricas; os reformadores, que têm uma postura muito crítica em 

relação às faculdades de educação e defendem sua “explosão’ e recomeço, e os 
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transformadores, grupo que reconhece que a universidade precisa de uma mudança profunda 

no campo da formação de professores mas não aceitam substituição por lógicas de mercado 

(ZEICHNER; PAYNE; BRAYKO, 2015; NÓVOA, 2017).  

Nóvoa exemplifica os conceitos propostos pelo Jean Houssaye de sua obra Le 

Triangle pédagogique de 1988, e faz com que se imaginem três triângulos que ilustram 

processos de exclusão dos professores em um processo de formação: o Triângulo Pedagógico, 

o Triângulo Político e o Triângulo do Conhecimento.  

O triângulo pedagógico organiza-se em torno dos seguintes vértices: Os professores, 

os alunos e o saber. A partir de uma relação privilegiada entre dois destes vértices é possível 

imaginar três desfechos: a ligação entre os professores e o saber configura uma perspectiva 

que privilegia o ensino e a transmissão de conhecimentos; a junção entre os professores e os 

alunos valoriza os processos relacionais e formativos; e a articulação entre os alunos e o saber 

favorece uma lógica de aprendizagem, e daí, as tendências que têm surgido onde o professor 

ocupa um “lugar morto”, o autor tenta alertar não para a crítica à autogestão da aprendizagem, 

mas, sim, a uma tendência à tecnologização do ensino (NÓVOA, 1999). 

O triângulo Político desenha-se a partir dos vértices: os professores, o Estado e os 

pais/comunidade. O Estado, a partir do século XVIII, ocupou um lugar privilegiado na arena 

educativa consolidando uma ligação entre os professores e afasta os pais/comunidade, e hoje a 

tentativa de reaproximação e reforço dos laços entre o Estado e os pais/comunidade tende 

também a levar os professores para o “ lugar morto”, requer-se uma presença mais ativa dos 

pais/comunidade na organização das diferentes modalidades de ensino, porém se deve pensar 

na mudança como possível caminho que leve à redução do poder dos professores em 

realidades decisivas dos assuntos educacionais (NÓVOA, 1999).   

E o Triângulo do Conhecimento procura discutir a existência de três grandes tipos de 

saberes: o saber da experiência dos professores (também evidenciado por Tardif), o saber da 

pedagogia inscrito para os especialistas em ciências da educação e o saber das disciplinas 

inscrito para especialistas dos diferentes domínios do conhecimento. No que tange à inovação 

educacional, existe uma tendência para valorizar a ligação dos professores aos especialistas 

pedagógicos, nas correntes mais conservadoras procura-se unir o saber da experiência ao 

saber das disciplinas, e, atualmente, o saber dos professores tende a ser desvalorizado em 

favor de um saber científico que articula pedagogia a outras disciplinas, ou seja, o maior 

prestígio da profissão também contribui simultaneamente para uma certa desvalorização dos 
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saberes próprios do professor e, com isso, menor atenção ao saber da experiência, e os 

professores voltam a estar no “lugar morto”. 

Nóvoa também critica os sistemas vigentes de avaliação hoje, em que os professores 

se sentem cada vez mais desconfortáveis e sob pressão, a condição a que ele chama de 

“Estado Avaliador”, que tem inventado novas formas mais sofisticadas de burocracia e 

controle (SANTOS, 2012). E ele nos chama atenção para dois aspectos que lhe parecem 

perigosos da avaliação: o primeiro é a elaboração de rankings que tem transformado o ensino 

num campeonato, e o segundo, a tendência de intensificar o trabalho docente, massificando 

mais tarefas para o professor, tornando difícil o dia a dia do trabalho na universidade, todas 

essas situações têm criado um mal estar junto aos professores devido a questões como falta de 

condições de trabalho, missões cada vez mais burocráticas e menos fundamentais para o 

ensino. 

Nesse contexto no campo da educação, o professor Nóvoa enfatiza três problemas 

centrais para o futuro das universidades e caminhos para enfrentá-los: primeiro a passagem de 

uma lógica de consumo para uma lógica de criação, a criação é inovação, perpassa a 

invenção, a arte, a cultura, a participação social, assim é preciso avançar nas universidades 

para uma criação científica, artística, de ideias e programas sociais, que abram as 

universidades a dimensões que nem sempre têm estado presente do ponto de vista da vida 

(NÓVOA, 1999). 

O segundo problema seria a reforma dos estudos, o que implica em uma concepção 

diferente de pedagogia e novas formas de organização do trabalho, numa perspectiva que 

todos têm o que ensinar e o que aprender, e é isso que vai nos permitir superar a dicotomia 

existente entre o ensino e a aprendizagem, que ainda tem empobrecido a maneira de se pensar 

no trabalho universitário. E por fim, faz-se necessário eliminar a divergência entre “ciências” 

e “humanidades”, e para Nóvoa: “A ciência sem as artes é cega. É inútil. Transforma as 

sociedades do conhecimento em sociedades da ignorância. A universidade só existe se for 

capaz de acolher e de cultivar estas diferentes lógicas”, e é assim que se constroem grandes 

universidades (NÓVOA apud SANTOS, 2012). 

Tem-se em questão um desafio que parece simples, mas ainda não foi vencido, a 

formação docente deve ter como matriz a formação para uma profissão, ou seja, investir numa 

formação profissional dos professores, sendo imprescindível construir modelos que valorizem 

a preparação, a entrada e o desenvolvimento profissional docente. Em palavras mais claras: 
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“como é que uma pessoa aprende a ser, a sentir, a agir, a conhecer e a intervir como 

professor?” (NOVOA, 2017).  

Para essa resposta, Nóvoa convida-nos a submergir em três deslocações: A primeira 

deslocação seria valorizar o continuum da profissão, é pensar desde a indução profissional e a 

formação continuada, e como se entrelaçam a formação e profissão, como os estudantes são 

atraídos para licenciatura, como se organiza a formação permanente na realidade das escolas. 

A segunda deslocação seria buscar em outras profissões universitárias uma inspiração, 

compreendendo o que deve ser matriz de uma formação profissional universitária. E a terceira 

deslocação está na necessidade de se definir a especificidade da formação profissional 

docente, de reconhecer boas práticas e a síntese de aprendizagens ao longo da formação 

(NÓVOA, 2017). 

Citado por Nóvoa em uma de suas obras chamada Vida de Professores, a frase de 

Jennifer Nias apresenta com clareza a reflexão a que o autor nos convoca: “O professor é a 

pessoa; e uma parte importante da pessoa é o professor” (NÓVOA, 1995, p. 09). Existe, 

assim, uma óbvia relação com as características pessoais e as vivências profissionais do 

professor, onde Nóvoa referencia a importância crescente das histórias de vida para estudos 

sobre os professores, a profissão docente e as práticas de ensino.  

E ainda relata que o processo identitário de um professor é sustentado pelos três 

“AAA”, de Adesão, de Ação e de Autoconsciência. Entendendo que ser professor implica em 

ter adesão a princípios e valores, em escolher melhor como agir e em decidir no processo de 

reflexão sobre sua própria ação. A identidade é um lugar de conflitos, de lutas, é um espaço 

de construção de maneiras de ser e de estar na profissão, destacando, assim, a dinâmica em 

que cada um se sente e se diz professor (NÓVOA, 1995).  

A partir de um movimento socioeducativo, Nóvoa descreve os estudos (auto) 

biográficos numa perspectiva metodológica, onde abordagens biográficas podem ser 

utilizadas no sentido de transformação da profissão docente. Ouvir os professores é 

possibilitar espaços de troca e dotá-los de autonomia para mudança do desenvolvimento 

profissional a partir de sua própria reflexão, sendo que investigações do tipo “história de vida” 

podem complicar-se devido à heterogeneidade dos modos de trabalho.  

Destaca-se a utilização de aspectos evidenciados na obra “Vida de Professores”, que 

cita que esse tipo de investigação pode utilizar-se de sete aspectos, aqui se revela alguns: 

materiais já existentes (memórias, diários, fotografias, etc.), desenvolvimento de uma 
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produção (auto)biográfica com objetivos específicos, reflexões baseada em materiais orais e 

escritos, contexto e forma de produção (grupo ou individual) e acordo celebrado entre 

investigador e ator (NÓVOA, 1995). 

Porém, o mesmo enfatiza que, apesar dessa multiplicidade de estratégias e 

perspectivas, uma das principais qualidades em pesquisas que se utilizam dessa abordagem 

(autobiografia) é a evidência que a diversidade origina grandes dificuldades e equívocos, 

principalmente se utilizar como base práticas metodológicas pouco consistentes e sem 

qualquer rigor. A possibilidade de produção de um novo conhecimento a partir dos 

professores, ao tentar compreendê-los como pessoa e profissionais, é um desafio intelectual, 

portanto é preciso para valorizar as pessoas e as histórias contadas a partir das suas biografias, 

percursos e pontos de vista (NÓVOA, 1995). 

É importante citar que Nóvoa enfatiza que ninguém nasce professor, mas para 

formação é preciso um trabalho pessoal na construção dessa identidade docente. No ensino e 

na medicina, não é possível separar a pessoalidade da profissionalidade, o ser e a forma de 

agir. O autor acredita que, para as licenciaturas, assim como a medicina e em outros cursos, 

em que a dimensão humana é a centralidade da profissão, deveria haver uma análise das 

histórias de vida, das motivações, do perfil e da predisposição dos candidatos para a profissão 

docente, afinal o interessa muito a vivência cultural e científica dos futuros professores 

(NÓVOA, 2018 apud BOTO, 2018). 

Nóvoa (1995), segundo a construção de Huberman, traz uma reflexão sobre o ciclo de 

vida dos professores, e opta por um olhar clássico, o da “carreira” para analisar as tendências 

gerais desse ciclo. E na literatura, segundo ele, conseguem-se delimitar fases (sequências) que 

atravessam as carreiras, sejam de diferentes pessoas numa mesma profissão como de pessoas 

em profissões diferentes, e nem sempre essas “sequências” são vividas na mesma ordem.  

Qual seria, então, um possível “ciclo de vida” profissional da carreira docente? Ou 

ainda, o que se tem na literatura sobre essas estágios da vida em sala de aula?. De uma 

maneira geral, e na tentativa de delimitar tais fases perceptíveis na carreira do professor, 

explicita: A entrada na carreira, a fase de estabilização, a fase de diversificação, o que ele 

chama de “Pôr-se em questão”, a fase da serenidade e distanciamento afetivo, o 

conservantismo e lamentações e por fim o desinvestimento (Huberman, 1989 apud NÓVOA, 

1995). 
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A entrada na carreira é a fase marcada pelo entusiasmo e motivações diversas, o 

aspecto da “descoberta” toma conta e os professores experimentam a exaltação, 

experimentação, exploração. É onde se concentram maior quantidade de estudos empíricos 

sobre a escolha da carreira docente. Já a fase da Estabilização, para além da fase de 

exploração, é a vez da tomada de responsabilidades, e constitui a escolha da identidade 

profissional, na ótica do ensino, é a fase da “pertença a um corpo profissional” e a 

independência (Huberman, 1989 apud NÓVOA, 1995). 

Na fase da diversificação, é a vez dos percursos individuais divergirem da fase da 

estabilização, o professor vai à busca de novos estímulos, novas ideias, novos compromissos e 

procura mobilizar seu sentimento na carreira. A Fase do “Pôr-se em questão” aparece também 

em quase todos os estudos sobre ciclo de vida dos professores, e nessa fase podem 

experimentar desde uma breve sensação de rotina ou até mesmo uma crise existencial frente à 

carreira. Trata-se de uma fase de múltiplas facetas, a depender de quem a está 

experimentando, o que, para uns, é uma monotonia à vista; para outros, pode ser o desencanto 

que pode desencadear fracassos profissionais (Huberman, 1989 apud NÓVOA, 1995). 

E aí vem a Serenidade e distanciamento afetivo, pode alcançar tal fase com anos de 

profissão ou alguns podem nunca chegar a experimentar. Nessa fase, os professores 

apresentam-se menos sensíveis ou menos vulneráveis, e numa perspectiva sociológica, é 

previsto um distanciamento entre professores mais velhos de alunos mais jovens, 

considerando a dificuldade no diálogo por pertencerem a gerações diferentes (Huberman, 

1989 apud NÓVOA, 1995). 

O conservantismo é marcado pelos professores não compreenderem certas atitudes, 

posturas dos alunos, e questionarem seus colegas mais jovens, a política educacional, a 

evolução sentida na sala de aula. A relação entre idade e conservantismo é clara. Professores 

conservadores tornam-se “reclamões” (Huberman, 1989 apud NÓVOA, 1995). 

E por fim, a fase do desinvestimento, onde se observa o fenômeno de interiorização no 

final da carreira docente, as pessoas libertam-se do lamentar, mas também se libertam 

progressivamente do investimento no trabalho para cuidarem mais de si próprias, conseguem 

enxergar interesses exteriores à escola, fase com maior carga filosófica (Huberman, 1989 

apud NÓVOA, 1995). 

Em análise da formação e dos percursos de vida, Nóvoa (1999) afirma que a 

identidade pessoal e a identidade profissional constroem-se em interação, e o papel de outros 
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espaços de vida em relação à profissão podem ser muito diversificados. Esses espaços podem 

ser a família, a vida social, que no decorrer da construção desse profissional são acessórios, 

limites, potências, contributo, obstáculo. E destaca uma influência muito forte de um tempo 

“passado” na vida profissional, o tempo da infância. Nessa confluência de identidade 

pessoal/identidade profissional, há relações de autocriação, transformações, vividas entre 

tensão e harmonia, a proximidade e distância, integração e desintegração.  

Entrar para cursar uma formação do humano, como o ensino e a saúde, não é a mesma 

coisa que outro curso qualquer. É preciso conhecer e compreender a motivação para escolha 

daquele curso, e não mais se faz aceitável que a escolha por um curso de licenciatura seja uma 

segunda escolha, é daí que vem a maior fragilidade da profissão. Por isso, é pertinente um 

espaço desde o início da formação para autoconhecimento e autoconstrução, para refletir 

sobre a profissão e fortalecer a ligação entre as dimensões pessoais e as dimensões 

profissionais. 

 Para Nóvoa, o Aprender a ser professor exige três dimensões centrais: o 

desenvolvimento de uma vida cultural e científica própria, a pessoa do professor deve ter um 

contato regular com a ciência, com a literatura, com a arte. A ética como um compromisso 

concreto com a educação e essa dimensão não pode ser unicamente analítica e descritiva. E 

por fim, a compreensão de que todo professor agirá num ambiente de incerteza e 

imprevisibilidade, e é preciso que ele se prepare para responder e tomar decisões perante 

situações inesperadas (NOVOA, 2017).  

Para formação de professores, a socialização do universo profissional é uma etapa 

inegociável, pois a universidade, apesar de insubstituível em seu papel, necessita da 

comunidade profissional docente. Tem-se a necessidade de maior ligação entre a 

universidade, a escola e o professor, que, muitas vezes, apesar de presente, faz-se ausente da 

formação de licenciandos (e futuros professores). Não se formam professores sem a presença 

de outros professores, e a formação docente está evoluindo para uma matriz coletiva.  

É inadmissível que jovens professores iniciem sua ida profissional desacompanhados 

ou abandonados em piores escolas, ou em piores condições de trabalho, o que vai contra a 

construção de um ambiente formativo em que se esperam criar vínculos e cruzamentos para 

colaborar nas potencialidades para aprendizagem e qualidades democráticas do ser professor.  

É preciso criar uma corresponsabilidade na escola e no professor para criar uma 

verdadeira formação profissional, onde o profissional professor (da escola) entenda seu papel 
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formador além da figura do professor da universidade, e assim as escolas deixem de ser meros 

“campos de aplicação” e se tornem espaços de indução profissional, assegurando a transição 

entre a formação e a profissão (NÓVOA, 2017).  

Não vão existir dois professores iguais. Para além do conhecimento científico e 

cultural, e do conhecimento pedagógico, existe um “terceiro” conhecimento, que já foi citado 

como “tato pedagógico”, “senso pedagógico” e outros nomes... Mas qual seria esse terceiro 

gênero do conhecimento? E a quem pertence?. Para responder a essa pergunta, Nóvoa 

reinterpreta o esforço de Spinoza para definir o “terceiro gênero do conhecimento”, ainda que 

o autor não se apropria de um campo profissional específico, porém tenta uma aproximação 

com a profissão professor.  

Spinoza define que o primeiro gênero do conhecimento seria o conhecimento dos 

efeitos extrínsecos (inesperados) a partir dos encontros, ações e interações das partes umas 

sobre as outras, o segundo gênero seria o conhecimento das relações que compõem a 

realidade profissional vivida, já não são os efeitos dos encontros entre partes, mas o 

conhecimento das relações. E por fim, o terceiro gênero do conhecimento seria o 

conhecimento intuitivo, para além das relações e composições, é compreender a essência da 

ação, relações e efeitos sobre ela (DELEUZE, 1981). 

E para Nóvoa, seria a maneira do viver profissional, é ser capaz de compreender a 

essência do ensinar, é saber explicar suas ações, ser conhecedor de como faz sua docência. 

Não se resume em talento ou ação natural da pessoa do professor, mas, sim, de um trabalho 

sistemático do aprender a agir, e compreender o senso, a inteligência ou a sua então 

“compostura pedagógica”.  

Por fim, Nóvoa explicita a ideia do discernimento, como aproximação para 

entendimento do terceiro gênero do conhecimento como sendo a capacidade de julgar e de 

decidir no dia a dia profissional. As aproximações citadas permitem-nos compreender que 

existe uma complexidade em entender essa composição pedagógica como sendo esse “terceiro 

conhecimento”, sendo assim, o Aprender a agir como professor é compreender a importância 

deste conhecimento profissional docente. 

Espera-se que, na formação de professores, criem-se condições para uma 

recomposição contínua do trabalho pedagógico, a renovação nos planos individuais e 

coletivos, a partir de uma própria reflexão profissional. Não vai interessar um estudo feito “de 

fora” da realidade escolar, mas, sim, em conhecer como a própria profissão incorpora a 
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pesquisa no seu trabalho. A evolução dos professores vai depender desse esforço de formação 

continuada, porém com correlação das reflexões da incorporação da dinâmica de pesquisa a 

partir do professorado e não somente pelo olhar universitário.  

A desarmonia e cisão entre o pesquisador universitário e o professor da escola 

simplesmente por não conseguir enxergar a cooperação inteligente à pesquisa que o professor 

possa fazer, levam as pesquisas do campo da educação para um caminho fatal e falho para 

construção do conhecimento e principalmente renovação do mesmo. Ainda que não verbal, 

encontra-se em ações esse comportamento.  

Da mesma maneira, os professores não podem mais se esconder apenas no fazer em 

sala de aula, é necessário registrar ações e patrimônios frutos delas, assumir autoria de 

trabalhos, pois só assim acumularão conhecimento e renovarão suas práticas. Criar seus 

arquivos de sua própria lógica profissão docente e fazer com que esses registros façam parte 

da formação desde o início dela. Assim, Aprenderão a conhecer como professores.  

Para aprender a intervir como professor será necessário aprender a ser, a sentir, a agir, 

e a conhecer como professor antes, e todas estas etapas dependem de dimensões individuais e 

coletivas na formação do professor, e do papel da escola interligada a universidade mas 

principalmente de ambas diretamente conectadas a comunidade. A valorização da 

comunidade é como a valorização do espaço público para produção do conhecimento, pois 

não se trata dos muros ou do ambiente físico, mas, sim, dos espaços coletivos para discussão 

criados a partir de um grupo.  

Na expressão comunidade, Nóvoa cita a ideia primária de ser um grupo com uma 

identidade própria, a título de dicionário, também reconhecida por população, irmandade, 

congregação, povo, conjunto, confraria, etc. Mas em língua inglesa, para além deste sentido 

definido, está outro mais importante: aquilo que fazemos em comum. Portanto, independe de 

nossas pertenças e identidades, numa era em que a sociedade cada vez mais reconhece suas 

responsabilidades educativas, aproximar-se, compreender, tomar para si, relacionar-se a uma 

comunidade, na verdade é criar um espaço público de discussão, colaboração e decisão 

(NÓVOA, 2017). 

Seria, então, o ponto chave para formação do professor, não encerrar a profissão 

apenas dentro do espaço profissional, mas estendê-la pelo espaço público, pela vida social, 

pelas relações com os outros e com as instituições e pelo fazer/ bem comum. Por isso, ser 

professor é firmar uma posição publicamente, conquistar sua posição, construir sua tomada de 
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posição a partir de apropriações “sócio-teórico-praticas” e ai sim aprender a intervir como 

professor. Por isso, a formação de professores depende da profissão docente, e vice-versa. 

Abaixo, segue um esquema (esquema 2) em que Nóvoa, a partir do conceito de 

posição, argumenta sobre as cinco dimensões acuradas na formação de professores, com o 

desdobramento do fazer docente dentro delas também: 

 

Esquema 2 - Firmando Posições como Professor 

Fonte: Nóvoa, 2017, p. 16. 

 

Em resumo, aprender a ser professor é um trabalho metódico e sistemático, e tornar-se 

professor é transformar uma predisposição numa disposição pessoal. A formação deve 

permitir a cada um construir a sua (inter)posição como profissional, aprender a sentir como 

professor. Ser professor não é apenas lidar com o conhecimento, é lidar com o conhecimento 

em situações de relação humana, e cada um tem que encontrar sua maneira de ser professor, 

sua composição pedagógica. Uma profissão que não se escreve também não se inscreve, nem 

se afirma publicamente, por isso, a maneira mais concreta de recomposição investigativa é 

incorporar o trabalho de reflexão e pesquisa. Ser professor é conquistar uma posição no seio 

da profissão, mas é também tomar posição, publicamente, sobre os grandes temas educativos 

e participar na construção das políticas públicas (NÓVOA, 2017). 

A construção de uma política coerente à formação de professores condiz com quatro 

bases principais: A formação de professores deve ser pensada como uma formação 

profissional universitária; A formação de professores necessita de um lugar institucional de 

referência dentro da universidade; O lugar da formação de professores é entre a universidade 

e a comunidade, levando em consideração a dimensão interna e externa do lugar que a 
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formação ocupa no professor e, por fim, a formação de professores deve ser pensada no ciclo 

do desenvolvimento profissional: formação inicial, indução profissional (integração), 

formação continuada (NÓVOA, 2018 apud BOTO, 2018).   

A mudança da escola faz-se a partir de uma matriz cultural e científica, em que se 

afirme a importância do conhecimento sem ceder à ideologia da escola mínima do passado, 

nem a uma escola folclórica, que, com tantas inovações, perde-se no verdadeiro sentido e 

responsabilidade de práticas pedagógicas. A escola deve ser uma cidade educadora, onde se 

articula com outras instituições, associações e grupos (NÓVOA, 2019a).  

É impossível negar que a era digital invadiu, um futuro próximo e já experimentado, 

que, para além do impacto do cibermundo, é preciso insistir e não desistir para que a escola 

seja um local de construção do comum, ainda que cada um contenha suas origens, crenças e 

ideias, que a renovação da escola aconteça no contexto de um espaço público da educação, 

não deixando de valorizar a diversidade (NÓVOA, 2019a). 

Vale pensar numa nova formação de professores que, para além de listas intermináveis 

de conhecimentos ou competências a adquirir, esteja à atenção voltada no modo de como 

construir uma identidade profissional, e na maneira que cada um faz o seu percurso da 

profissão docente, de forma a compreender a profissão em todas as suas dimensões, e seus 

desdobramentos, como relação com o estudo, a pesquisa e o conhecimento, espaços diversos 

de aprendizado, práticas de cooperação no trabalho em comum, etc. É reconectar a formação à 

profissão, sem afirmar inúteis e improdutivas oposições entre a escola e a universidade 

(NÓVOA, 2019b). 

Nóvoa contribuiu para o diálogo consistente com o panorama da educação atual, no 

contexto da escola, da universidade e da comunidade, e também para escolha inicial da 

produção de dados pelo memorial, devido à dada importância que o autor traz à pesquisa 

autobiográfica, e considerando a relevância de ter professores falando dos seus próprios 

problemas, dilemas e da profissão e vida docentes. E impactou de forma significativa a 

discussão a partir dos dados produzidos.   
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Referencial Metodológico 

 

Utilizou-se o referencial metodológico da Sociopoética, que consiste numa abordagem 

do conhecimento 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 (GAUTHIER et. al., 2005).  

O Método Sociopoético foi criado pelo filósofo e pedagogo Jacques Gauthier a partir 

de suas vivências em movimentos de luta contra o colonialismo Francês na Nova Caledônia e 

trazido para aplicação no Brasil a partir das experiências do próprio autor do método com 

alunos do ensino Fundamental no Centro Federal de Educação Tecnológica do Rio de Janeiro 

(CEFET/RJ) e na Escola de Enfermagem Anna Nery (UFRJ), onde atuou como professor 

convidado na Pós-Graduação em Enfermagem.  

Para Gauthier, a sociopoética é um método de pesquisa que objetiva impedir: 

 

O corte da cabeça do resto do corpo, da emoção, da intuição, da sensualidade e da 

sexualidade; O não diálogo com as outras culturas, sobretudo as dominadas e/ou de 

resistência; A consideração dos não especialistas como incapazes de participarem da 

produção do conhecimento; A separação entre aprendizagem científica e o 

desenvolvimento artístico; A separação entre o conhecimento e a espiritualidade 

(GAUTHIER, 1999, p. 87). 

 

Defende a construção coletiva do conhecimento entre pesquisadores oficiais e sujeitos 

da pesquisa (co-pesquisadores). Possui como pressuposto básico que todos possuem saberes 

diversos, seja intelectual, emocional, intuitivo, teórico, prático e gestual (FONSECA et.al, 

2017). E valoriza as dimensões do eu, da pessoa, do sujeito e do cidadão no cuidado de 

enfermagem (SANTOS et al., 2019). 

A Sociopoética foi validada como método de pesquisa com a defesa da tese de 

doutorado da professora Iraci dos Santos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O 

método potencializa os saberes dos sujeitos da pesquisa, e os concebe como co-pesquisadores, 

e tem como princípio filosófico entender o corpo como fonte de conhecimento, explora o 

potencial cognitivo das sensações, das emoções e da gestualidade, e assim promove a 

criatividade artística no aprender, no conhecer e no cuidar humano. E ainda enfatiza a 

dimensão espiritual, humana e política da construção dos saberes (SANTOS; GAUTHIER, 

2013).  
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A Sociopoética possibilita um novo olhar na pesquisa qualitativa, e é fundamentada 

em quatro princípios centrais: “o grupo pesquisador como dispositivo; a importância do corpo 

como fonte de conhecimento; o papel da criatividade de tipo artística no aprender, no 

conhecer e no pesquisar e a ênfase do sentido ético no processo de construção dos saberes” 

(SILVEIRA et al., 2008). 

As linhas teóricas de base da sociopoética foram: As obras de Paulo Freire sob uma 

nova releitura, acompanhado de outras inspirações tais como a Análise Institucional, a 

Esquizo-Análise, o Teatro do Oprimido de Augusto Boal e a Escuta Mitopoética de René 

Barbier (PETIT, 2002). 

Na enfermagem, a Sociopoética destaca-se, pois possibilita uma abordagem do sujeito 

de forma a estimular a imaginação, sensibilidade e criatividade possibilitando emergir a 

subjetividade, vindo à tona dados oprimidos (recalcados) e trabalha o tempo todo com o 

corpo, despertando potências e promovendo a construção de territórios habitáveis. A produção 

de dados faz-se em grupos, considerando o individual e coletivo e os saberes do grupo 

pesquisador. Exige dedicação dos pesquisadores que optam pelo método, e traz importância 

para profissão, pois pode viabilizar a superação da dicotomia entre arte e ciência (MORAES; 

BRAGA; SILVEIRA, 2003). 

O aporte da estética do cuidar atrelado à sociopoética pode predispor à mudança de 

paradigmas, onde vinculam-se a estes aportes a especificidade do cuidar, e a natureza da 

pessoa que cuida e do cliente que recebe o cuidado. A estética para a enfermagem revela-se 

como a ética subjetiva de seus profissionais que, no momento do fazer, exterioriza-se, 

chamando, assim, de cuidado estético (SANTOS et al., 2012).  

Por isso, enfatiza-se que o desenvolvimento do método, centrado no dispositivo do 

grupo pesquisador, privilegia os participantes, pois valoriza os saberes, crenças, culturas, o 

que contribui para o exercício da cidadania em sua convivência com o mundo, com a área da 

saúde, com os outros e consigo, independente da formação, e, por isso, a sociopoética é 

referida como uma inovação epistemológica na atualidade, que propõe uma ressignificação 

das concepções dos pesquisadores, cuidadores e educadores (SANTOS et al., 2013). 

Na enfermagem, destacam-se alguns temas investigados a partir da abordagem 

sociopoética, como: educação emocional para equipe de transplantes, enfermagem 

psiquiátrica em hospitais de emergência, problemas dermatológicos decorrente de 

quimioterapia antineoplásica, suporte emocional às gestantes que convivem com doenças 
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crônicas, comunicação de notícias difíceis aos clientes hospitalizados e familiares, 

competências socioemocionais na formação do enfermeiro, autonomia e cuidado em pacientes 

com diabetes, enfermagem no sistema penitenciário, entre outros (TAVARES et al, 2018).  

Ainda segundo Tavares et al. (2018), diversos estudos encontrados propõem o grupo-

pesquisador como ponte auge das pesquisas, pois possibilita um espaço de autoconhecimento, 

escuta, autocuidado, empoderamento, protagonismo, e potente dispositivo de ativar processos 

de criação e reflexões privilegiadas de subjetividade e singularidade.  

 

4.1.1 O Grupo-Pesquisador  

 

O grupo-pesquisador (GP) tem passos dinâmicos, caráter educacional e permite 

constantes descobertas durante o desenvolvimento da investigação. Gauthier destaca 

momentos para seu desenrolar na produção de dados, que são: 1- Demanda para formação do 

grupo; 2- Delimitação do Grupo-Alvo/sujeito da pesquisa; 3 - Exposição ao grupo da situação 

problemática ou tema orientador da pesquisa; 4- Reintrodução de novas questões ou tema 

orientador; 5- proposição de Técnicas de pesquisa para produção de dados (SANTOS et al, 

2005). 

A fase 5 do GP corresponde, de fato, à produção de dados, e torna-se um momento 

dialógico, onde se aceita a “pluralidade de vozes”, obtendo dados individuais e coletivos 

produzidos a partir da interação entre o pesquisador e o grupo (as pessoas) pesquisado. 

Ressalta-se o papel do pesquisador nessa etapa, humildade, respeito, alegria, solidariedade e 

ética fazem parte desse trajeto e justificam a vontade de pesquisar.  

Essa forma de investigar é inovadora, porém mais do que isso atende uma dimensão 

ética da pesquisa onde o grupo deixa de ser objeto para ser sujeitos, “grupo-sujeito”, a ser 

considerado seus saberes sobre o objeto da pesquisa, o grupo é conduzido para fora da sua 

vida se aprofundando até a criação crítica, e percebendo o mundo e as diferentes vozes ali 

ouvidas e produzidas, diferentes do que estavam acostumados a ouvir.  

Há a colaboração no grupo-pesquisador do então chamado “facilitador”, onde os 

envolvidos no processo aplicam sua colaboração dispensando o avaliar na produção de dados, 

mas apenas suas percepções, o que acreditam estar vendo, escutando e percebendo, o desejado 

e o ocorrido no desenvolvimento do GP estarão descritos, conduzindo sua ação com 
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compromisso e compreensão, e humildade, sem que haja um EU-dominador, o facilitador e 

seu grupo devem se entender como iguais (SANTOS, 2005). 

Esse dispositivo de pesquisa promoverá a síntese cultural entre pesquisador e co-

pesquisador, e, ao contrário de uma invasão cultural, a ação cultural de forma sistematizada 

(FREIRE 1999). O grupo integra-se ao pesquisador na certeza de que eles são os verdadeiros 

produtores do conhecimento pois possuem os saberes que ambos buscam desvelar, 

transformando essa ação dialógica em uma construção compartilhada de novos saberes, e, na 

última hora, o GP pode apresentar a sua avaliação do processo de pesquisa, e somente nessa 

fase, e a partir dela, a contradição entre os saberes de senso comum e acadêmicos será 

resolvida com ambos enriquecidos (SANTOS et al., 2005). 

 

4.2 Tipo de Estudo 

 

Estudo analítico de abordagem qualitativa e sociopoética com delineamento na 

pesquisa de Campo. No estudo qualitativo, o pesquisador atenta-se para todas as situações 

possíveis presentes, preocupando-se com o processo do estudo e não necessariamente com o 

produto, sendo o maior objetivo verificar como o problema do estudo se manifesta, fazendo 

com que os dados coletados sejam predominantemente descritivos (LUDKE; ANDRÉ, 2013).  

A sociopoética enquanto referencial metodológico possibilita, segundo Moraes; Braga; 

Silveira (2003), uma “fecundação, gestação e parturição da sensibilidade” tanto dos 

participantes quanto dos facilitadores da pesquisa, por isso, pode ser vista como uma forma 

humanizada de pesquisar, que envolve obrigatoriamente razão e emoção. Traduz-se como 

uma superação de metodologias tradicionais ao apoiar-se em outras vertentes da construção 

do saber, para entender o ser humano, as relações e contexto social a partir da 

multirreferencialidade.  

Considerando os participantes da pesquisa como ativos colaboradores, e co-

pesquisadores como pessoas sabedoras da sua realidade, pretende-se usar a criatividade como 

dispositivo para obter dados, dialogar com os colaboradores sobre aquilo que o pesquisador 

apreendeu com eles, usando os sentidos para pesquisar. 

Os sociopoetas guiam-se por cinco pontos na pesquisa: constituem o grupo 

pesquisador, autores coletivos e cooperativos da pesquisa, engloba os participantes e os 

facilitadores; A valorização de culturas dominantes e de resistência; A mobilização de todas 
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as capacidades cognitivas do ser humano, que incluem capacidades racionais, míticas, 

sensíveis, intuitivas, emocionais, imaginárias, gestuais e espirituais; O uso de técnicas 

projetivas de pesquisa, artísticas e que englobam a arte, a criatividade e a sensibilidade e, por 

fim, a responsabilidade sociopolítica, ética, cognitiva e espiritual em todos os momentos da 

pesquisa a partir do grupo (GAUTHIER, 2012).  

 

4.3 Cenário de Pesquisa  

 

O ambiente escolhido para realização da pesquisa foi a Escola de Enfermagem Aurora 

de Afonso Costa (EEAAC) da Universidade Federal Fluminense, que tem atualmente três 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGSS), que foram cenários desse estudo, sendo 

dois desses atualmente avaliados na área Enfermagem e um dos programas teve transição da 

área de avaliação da Enfermagem para o Ensino, com a pesquisa em andamento. Essas áreas 

de avaliação são conforme a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal no Ensino Superior 

(CAPES), e esses programas já têm seus cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação. 

A EEAAC teve sua inauguração em 18 de outubro de 1944, sendo o ano letivo 

iniciado em 1 de fevereiro de 1945. O nome Aurora de Afonso Costa foi instituído no ano de 

1995, em homenagem à Aurora de Afonso Costa, fundadora e primeira diretora da escola. A 

escola ocupa-se da formação de enfermeiros e licenciados em enfermagem na graduação e na 

pós-graduação, com ações de extensão e pesquisa nos municípios de Niterói e do leste 

fluminense, cuja missão é a atuação na formação de profissionais a partir de atividades de 

ensino teórico, teórico-prático e estágio, de pesquisa, de pós-graduação e de extensão, 

favorecendo o avanço científico e tecnológico da profissão de enfermagem. 

Atualmente, a Escola conta com oito cursos de pós-graduação Lato Sensu e três cursos 

de pós-graduação Stricto Sensu, sendo dois cursos de mestrado profissional e um programa 

acadêmico que inclui curso de Mestrado e Doutorado. Esses três programas foram os cenários 

do estudo e serão brevemente apresentados: 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional Enfermagem Assistencial 

(MPEA) foi criado em 2002, aprovado em 12/03/2003 pelo Conselho Universitário, e 

reconhecido pela CAPES em dezembro de 2003. Foi o primeiro curso de pós-graduação da 

Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), e o primeiro programa de pós-

graduação profissionalizante em Enfermagem criado no Brasil. Desde a sua criação, o MPEA 
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vem contribuindo para o fortalecimento da Enfermagem, articulou a criação do Fórum de 

Mestrados Profissionais, e mantém estreita articulação com os serviços de saúde de Niterói, 

Rio de Janeiro, São Gonçalo, e outras cidades, tendo relevante contribuição para o 

aprimoramento de enfermeiros nas diversas áreas e subáreas do conhecimento (EEAAC, 

2020). 

O Mestrado Profissional Ensino na Saúde (MPES), criado em 2011, busca atender as 

demandas regionais e institucionais integradas em rede na formação de pessoal qualificado 

para a consolidação do SUS. Possibilita articulação da rede de serviços de saúde de Niterói e 

Municípios mais próximos como: cidades da região Sul Fluminense e Serrana, além dos 

municípios de Itaboraí, São Gonçalo e Rio Bonito (EEAAC, 2020). 

E o Programa Acadêmico em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS) foi criado em 

2009, com o Curso de Mestrado e passou a ofertar o Curso de Doutorado a partir de 2014. 

Está articulado à rede de serviços de saúde pública de Niterói, assim como outros municípios 

do Estado do Rio de Janeiro e da Federação. Parte de uma perspectiva complexa dos saberes e 

práticas em saúde, de forma dialógica, inter e transdisciplinar, na produção de conhecimento 

com parcerias internas e externas à Universidade, visando à produção do conhecimento 

comprometido com a transformação da sociedade (PACCS, 2020). 

 

4.4 Participantes do Estudo 

 

Os participantes de pesquisa foram professores que atuam em um dos PPGSS cenários 

do estudo e egressos de um desses respectivos programas. Foram divididos em dois grupos: 

Grupo de Docentes (GPD) e Grupo de Egressos (GPE).  

No GPD, foi critério de inclusão: Professores de Carreira que atuem em pelo menos 

um dos PPGSS do campo escolhido e que tenham experiência com docência universitária para 

enfermagem. E como critério de exclusão: professores que não aceitassem o contrato de 

convivência da pesquisa sociopoética. 

No GPE, foi critério de inclusão: Ser Enfermeiro, com titulação mínima de mestre, 

experiência docente universitária de pelo menos um ano na enfermagem e que tenha 

finalizado um dos PPGSS cenário do estudo ou que tenha completado disciplinas nesses 

PPGSS.  
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O número de participantes no GPE foi de oito co-pesquisadores no primeiro encontro, 

e de cinco co-pesquisadores no segundo encontro. Já no GPD, foram de seis co-pesquisadores 

no primeiro encontro e quatro co-pesquisadores no segundo encontro.  

Quanto ao processo de recrutamento, inicialmente, foi enviado um convite através do 

endereço eletrônico, explicando o estudo e detalhando a metodologia e referencial teórico, 

assim como informando como se daria a participação deles, descrevendo as etapas da 

pesquisa. A listagem de docentes permanentes dos programas de Pós-graduação Stricto Sensu 

e egressos dos programas de mestrado (últimos cinco anos) fora solicitada na secretaria 

acadêmica da Pós-graduação na Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa. As oficinas 

foram marcadas separadamente para cada grupo-pesquisador. 

Como especificidade desse estudo, ainda que aleatório, mas ocorreu que a maioria dos 

co-pesquisadores docentes desenvolve pesquisas do tipo qualitativas e maioria também por 

métodos que incluem uma perspectiva social e humanizada em suas produções científicas, e 

têm raízes na arte e na cultura contemporânea.  

 

4.4.1 Itinerário de Captação de Co-pesquisadores 

 

Esse subcapítulo fora destinado para que a pesquisadora expressasse a tamanha 

dificuldade em montar um Grupo-Pesquisador. Entendido ao longo da pesquisa como um 

desafio da educação e da pesquisa, construir algo em coletivo, utilizando pessoas num mesmo 

espaço e tempo, o enfrentamento foi grande, o medo de não aparecer ninguém era iminente e 

perpassou todos os dias de cada experimentação.  

A pesquisadora convidou aleatoriamente alunos egressos do mestrado que, por contato 

na escola de enfermagem, sabia que esses tinham experiência docente e, então, poderiam ser 

incluídos na pesquisa. A meta inicial era montar um grupo pesquisador de 10 a 12 

participantes, e como mínimo, estabeleceram-se oito pessoas. Todavia, os entraves para 

marcação de data, turno, hora, agendas de plantão, falta de liberação pelas chefias, distância 

geográfica do trabalho até o campo da pesquisa, tudo isso influenciava o “sim” das pessoas.  

A pesquisadora tentou contato com pelo menos 16 egressos, considerando a resposta 

negativa de 50%, obteve uma aceitação de oito desses convidados a fazerem parte da 

pesquisa. Apesar de não terem resistência ao tipo de pesquisa, a preocupação deles era de 

como ia ser no dia, se teriam que se expor demais ou se duraria muito tempo. Utiliza-se da 
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tecnologia digital e móvel para melhor comunicação, e, através de um grupo informal virtual, 

mas sempre também pelo e-mail de cada um deles, a pesquisadora enviava informes, avisos e 

lembretes para o dia da oficina, que foi proposto e aceito por esse grupo. 

 A primeira oficina de experimentação estética com o grupo de egressos foi realizada 

em 18/12/2018. Esse encontro foi planejado como um “ensaio-piloto” da produção de dados, 

para que dali saíssem ajustes e decisões para a produção de dados. Porém com duração de 

quase quatro horas, dados extensos, profundos, detalhados e tema gerador trabalhado 

adequadamente, seguindo pressupostos da sociopoética, não teria como olhar para aqueles 

dados como um “ensaio”, era real, era a voz do grupo pesquisador demonstrada de forma 

sensível, criativa e ética.   

Para captação do grupo-pesquisador de Docentes, o esforço foi demasiadamente 

maior, a ponto de a pesquisadora achar que não iria conseguir e desistiria dessa etapa. Na 

época da produção de dados, eram 41 professores vinculados aos programas de Pós-

Graduação do cenário escolhido, e todos, inicialmente através de e-mail, foram convidados 

para participarem do estudo. A pesquisadora, de início, pensou em ofertar data e hora e enviar 

um e-mail explicando a pesquisa e importância de se fazer o grupo com docentes do cenário 

do estudo. Essa estratégia não teve retorno praticamente nenhum, a adesão foi de menos de 

10% dos convidados, e, nesse momento, considera-se ver um pesquisador desmotivado, 

atreveria a escrever desapontado, afinal, é uma pesquisa da educação em enfermagem, para o 

campo da educação na pós-graduação stricto sensu, em que se esperam interesse e motivação 

por parte dos docentes.  

Entretanto, enxergando por outro viés, os professores têm caixas de e-mails 

“atoladas”, atrasadas e não conseguem ler diariamente todas as mensagens enviadas, muitos 

com agendas lotadas e se redobrando para orientar, dar aula, estar no campo, e estar em 

planejamento e avaliação, e propor uma opção de data e uma opção de hora não foi uma boa 

estratégia.  

Então, numa segunda tentativa, pensou-se em oferecer diferentes dias da semana e 

turnos, para que votassem nos melhores dias para ocorrerem as oficinas, e, assim, por maioria, 

fosse escolhido um dia sugestivo para marcá-la. E, assim, fora conseguido um “dia e horário 

mais votado” pelos que responderam o e-mail. E, então, foi enviado o convite, propondo essa 

nova data e hora com sugestão do dia da semana e turno em questão. Apesar de eles mesmos 

terem escolhido, em maioria, o dia, não houve tanta adesão, e os que responderam o e-mail, a 
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pesquisadora realizou contato telefônico. Somente após contato telefônico pessoal, que se 

chegou a um grupo de sete docentes que aceitaram participar da pesquisa. No dia, um 

professor teve um problema e não chegou a tempo, totalizando seis co-pesquisadores na 

primeira oficina desse grupo e quatro participantes no segundo encontro.   

Um dos primeiros desafios postos da pesquisa sociopoética é a constituição do grupo-

pesquisador, desde o contato com a pessoa até o próprio dia da experimentação, a 

pesquisadora enfrentou dificuldades de comunicação, de confirmação, de retorno de e-mail 

com as informações solicitadas. E no dia de cada oficina, enfrentar o medo de não 

comparecerem. A pesquisa em grupo necessita de esforço pessoal da pesquisadora que a 

propõe para, então, conseguir com que ela aconteça. Do contrário, o caminho mais óbvio seria 

desistir.  

 

4.5 Produção de Dados 

 

A Sociopoética conta com duas estratégias para produção de dados: o dispositivo e o 

Grupo-Pesquisador. Em se tratando da construção do grupo-pesquisador, a Sociopoética 

considera que falar em produção do conhecimento resulta em encontros de intensidade e 

afetos, mas não apenas encontros de corpo físico e sim de saberes, de linguagem, de 

percepção, de valores e de crenças. Encontrar-se com o outro leva a um processo de 

singularização que, consequentemente, leva à construção de novos modos de sensibilidade, de 

criatividade e de relação com o outro (SILVEIRA et al., 2008).  

Assim, para Gauthier et al. (1999), os dispositivos permitem ao grupo-pesquisador 

tornar-se um agente ativo na produção do conhecimento. O grupo é formado a partir de 

questões geradoras de discussão de forma cooperativa e coletiva, essas temáticas geradoras de 

debates podem ser propostas pelo pesquisador ou pelo próprio grupo e a partir daí propõem 

oficinas para trabalhar os temas escolhidos. E o grupo-pesquisador é parte do processo de 

produção, de análise e de socialização dos dados (SILVEIRA et al., 2008). 

De acordo com Santos et al. (2006), o grupo-pesquisador proporciona explorar o 

potencial cognitivo das sensações, das emoções e da gestualidade, que vão além da 

imaginação, intuição e razão, e possibilita a autocompreensão e o autoconhecimento, pois 

predispõe o indivíduo a relacionar-se com o mundo, com os outros e consigo, o que pode 
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conduzir a resolução de problemas tanto dentro do grupo quanto individuais e institucionais, e 

assim constrói a possibilidade do cuidar junto ao educar e pesquisar.  

Na produção de dados na sociopoética, são propostas experimentações estéticas a 

partir de oficinas vivenciais, que, para Moraes; Braga; Silveira (2003), favorecem a riqueza de 

expressão e manifestações criativas, facilitam a fluidez dos pré-requisitos do método, como: 

sensibilidade, criatividade, sexualidade, e ainda o autor enfatiza que tem grande aceitação e 

aplicabilidade no grupo.  

As oficinas sempre serão precedidas por um relaxamento, condição fundamental para 

que os membros do grupo-pesquisador consigam reduzir seu nível de consciência, a fim de 

que os saberes imersos sejam expressos e o recalcado venha para fora, o relaxamento é 

entendido de fato como uma fase da pesquisa (GAUTHIER, 1999).  

No momento do relaxamento mesmo, o grupo-pesquisador já é convidado a fazer livre 

associação com o tema gerador, o tema que será proposto inicialmente ao explicar o estudo e 

objetivo proposto. Após o relaxamento, então, incentiva-se o início da produção de dados, 

partindo do princípio de que o corpo fala e pensa, e, por isso, utiliza-se de linguagem 

simbólica e criativa e referenciais não apenas racionais. Nesse momento, enfatiza-se que o 

corpo produz conhecimento, esse corpo coletivo construído no processo de pesquisa 

(GAUTHIER, 1999). 

A seguir, apresenta-se um quadro demonstrando vias de se fazer a pesquisa 

sociopoética (quadro 1), que foram seguidas por essa produção: 

 

Quadro 1 - Passo a Passo na produção de dados na Sociopoética. 
Fases sugeridas para produção de dados na Sociopoética 

Fase 01 Planejamento 

1º passo 
Apresentação dos participantes do grupo, dos 

facilitadores e do mediador. 

2º passo 

Contrato de convivência, assinatura do Termo de 

Livre Consentimento, autorização para gravação de 

dados de som e/ou imagens, e negociação do tema 

gerador. 

Fase 02 
Articulação do 

grupo-pesquisador 
3º passo 

Apresentação do diário de itinerância, seu objetivo 

na pesquisa e orientações gerais sobre a 

experimentação. 

Fase 03 Preparo do ambiente 

4º passo Relaxamento 

5º passo 
Orientar o grupo sobre a experimentação que será 

realizada e como será a participação de cada um. 
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Fase 04 

Instalação do grupo-

pesquisador e 

desenvolvimento da 

pesquisa 

6º passo 

Produção e registro de dados sobre o que foi vivido 

na experimentação, relacionado com o tema gerador 

da pesquisa. 

7º passo 
Pré-análise dos dados produzidos pelo próprio 

grupo-pesquisador. 

8º passo Pausa para um café. 

9º passo 
Avaliação, agendamento de data para realização de 

contra análise e agradecimento. 

10º passo Momento de estudo dos dados pelos facilitadores. 

11º passo 
Momento de contra-análise pelos co-pesquisadores 

e facilitadores. 

12º passo 
Momento de socialização com todos os integrantes 

da pesquisa. 

Fonte: Tavares, 2016. 

 

A autora acima citada que propõe essas fases da pesquisa sociopoética enfatiza ainda 

que se têm como principais meios artísticos aplicáveis à produção de dados: desenho, pintura, 

colagem, escultura, teatro performativo e dança. Esse método propõe ações coletivas e co-

participativas dos membros e facilitadores, onde os sujeitos da pesquisa são vistos como 

corresponsáveis pelos conhecimentos produzidos, o que permite ao pesquisador (oficial) o 

diálogo para além de referências acadêmicas, mas com culturas de resistência, o que modifica 

e amplia sua visão ética e estética frente ao pesquisar e possibilita virem à tona dados valiosos 

referentes ao tema gerador (TAVARES, 2016). 

As experimentações estéticas propostas para o grupo-pesquisador, de construir e 

pactuar o desenvolvimento das oficinas foram pautadas no interesse da sociopoética em 

produzir singularidade e a expressão da subjetividade. E diferentes técnicas criativas de 

pesquisa foram utilizadas nesse estudo sociopoético, todas no sentido de potencializar o 

equilíbrio interior, as fontes de dados veladas, e com aplicação da sensibilidade.  

Fez-se necessário oferecer aos participantes materiais que estimulassem o imaginário, 

a criação, o acesso ao inconsciente, para evidenciar a produção de dados expressivos 

inspirados na sociopoética, como materiais de papelaria flexíveis, coloridos, de fácil manejo 

como massas de modelar coloridas, papel, guache, pilot coloridos, de acordo com cada 

oficina, foram adaptados.  

Foi proposto, na etapa inicial, que cada participante da pesquisa construísse um 

memorial de sua trajetória acadêmica-profissional, enfatizando os aspectos de sua carreira 
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docente e os fatores que contribuíram para essa trajetória, porém de maneira artística e 

expressiva, através da sociopoética. E no segundo encontro, a experimentação estética 

proposta foi a produção de poesia, ou texto poético, para trabalhar o tema gerador proposto. A 

seguir, uma explanação de cada etapa: 

1- Experimentação Estética 1 “Varal Acadêmico-Profissional”- 

Construção do Varal de memorial acadêmico-profissional com objetivo de relacionar 

sua trajetória de vida à construção identitária docente e as contribuições da pós-

graduação stricto-sensu nessa formação docente (considerar a importância dos relatos 

autobiográficos para avaliação da docência proposto por Antonio Nóvoa). 

2- Experimentação Estética 2: Oficina “Desafios do Ensinar” – através da 

poesia, construir um texto poético respondendo a 3 perguntas no tema gerador e assim 

relacionar os desafios enfrentados no ato de ensinar, e como enfrentá-los.  

3- Contra-análise com o Grupo-Pesquisador: a partir de um briefing 

enviado eletronicamente a cada pesquisador, contendo uma síntese dos principais 

resultados do estudo, os co-pesquisadores puderam analisar se era o que haviam 

construído nas oficinas.  Esse resumo continha as principais sínteses da pesquisa, a 

apresentação das categorias produzidas, o quadro de resultados e elucidação do 

confeto. Os CP foram encorajados a fazerem a validação de todo processo de pesquisa. 

Foi enviada no endereço eletrônico a imagem das construções criativas deles de cada 

oficina, de forma individual, e, ao realizarem a análise dos dados interpretados pela 

pesquisadora, responderam à pergunta final :”Qual sentido de sua trajetória docente?”, 

dado como sugestão a resposta ser em um palavra, se fosse possível.  

 

Ressalta-se que essa última etapa de pesquisa foi adaptada devido à Pandemia do 

SARS-COV 2 (COVID 19), e que, por hora, atividades coletivas e presenciais na 

universidade e fora dela estão totalmente suspensas, pelo alto risco de contaminação por 

gotículas e aerossóis que o vírus apresenta, estando as pesquisas em fase de acomodação para 

ambientes virtuais e trabalho remoto.   

O registro dessa última fase foi feito pela pesquisadora, e todos que participaram 

responderam pelo e-mail ou pelo celular, encaminhando as sugestões, pedidos de revisão, de 

inclusão e outras contribuições para análise.  
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4.5.1 Instaurando o Grupo Pesquisador da Oficina 1 com o Grupo-pesquisador Egresso 

 

Antes de iniciar a produção de dados, a sala foi preparada para a oficina. Várias 

reportagens sobre a temática educação e cotidiano foram escolhidas em diversos jornais de 

grande circulação no sudeste, e as reportagens foram cortadas e coladas em papéis coloridos e 

espalhadas por todas as paredes da sala. Em dias anteriores à oficina, a pesquisadora fez 

contato com cada participante para que enviasse de duas a cinco fotos que mais foram 

significativas até o presente momento para a carreira docente deles. Eles não sabiam para qual 

finalidade, porém todos enviaram. A pesquisadora construiu um mosaico com o nome e as 

fotos de cada um, e também estavam espalhados nas paredes para surpresa dos participantes. 

E ainda, algumas palavras-chave para o tema gerador também foram espalhadas na sala.  

Então, ao chegar à sala previamente marcada para a realização da oficina, ao abrir a 

porta, o participante já se deparava com informações, reportagens, entrevistas, dilemas 

vividos na educação e postos na mídia, fotos de sua vida profissional que foram atreladas e as 

palavras-chave soltas. Eles levavam um tempo circulando pela sala e esse tempo foi previsto 

para que já iniciassem o aprofundamento no tema principal da pesquisa. No quadro de giz, 

estava uma sugestão do tema gerador.   

Os participantes foram chegando aos poucos, estava marcado para iniciar às 14h, 

então, solicitou-se que chegassem com 15 minutos de antecedência para já preencher uma 

ficha preparada com a finalidade de conhecer melhor o grupo-pesquisador. Muitos chegaram 

e outros, não, e apenas um participante atrasou. A cada um que fosse chegando era solicitado 

que fosse lendo o TCLE e TAUI, e preenchesse a ficha. 

Foi iniciada às 14:30h. A pesquisadora apresentou-se e os facilitadores, e fez uma 

breve explanação sobre a pesquisa, título, objeto, objetivos, método sociopoética, referencial 

teórico inicialmente escolhido, aspectos éticos envolvidos, e, a partir daí, o contrato de 

convivência foi exposto, o passo a passo da produção de dados e como se daria a participação 

do grupo-pesquisador. Foram explicados alguns pilares da Sociopoética até para o grupo 

entender termos utilizados pela pesquisadora, como: Grupo-pesquisador, Co-pesquisadores, 

Dispositivos, Experimentação Estética, Produção de dados, Análise e Contra-análise. Todos 

concordaram em participar e assinaram os devidos termos. E, no fim, foi apresentado o tema 

gerador, que estava com uma frase grande, e, após negociação no grupo, ficou mais resumido 

em uma pergunta e passou de: “Qual contribuição da pós-graduação stricto sensu na 



82 
 

 
 

construção da carreira de professor no que tange a mobilização de saberes docentes e ao 

enfrentamento dos desafios atuais da educação superior no Brasil?”, para: “Qual a 

contribuição da pós-graduação stricto sensu na construção da carreira de professor?”.  

Depois do contrato de convivência findado, foi o momento da dinâmica de 

apresentação. Essa dinâmica chamada de “Era uma Vez” envolveu o uso de uma caixa 

misteriosa que continha objetos diversos (escolhidos aleatoriamente pela pesquisadora 

oficial), e cada participante tinha no máximo um minuto para se apresentar e, ao tirar um 

objeto diverso da caixa, ele tinha que incluí-lo na sua fala de apresentação, relacionando 

aquele objeto a algum aspecto da vida. Essa dinâmica foi para descontrair o clima, fazer com 

que os participantes fossem ficando à vontade, a partir do riso e da fala, lançaram mão da 

imaginação para fazer sua apresentação: “Quem é você?”. Nesse momento, os co-

pesquisadores já foram se soltando com o grupo, mostrando-se mais ativos a cada 

apresentação, e o curioso era que ninguém sabia qual objeto pegaria, então não tinha como 

preparar uma fala de apresentação. Esse processo durou 25 minutos porque alguns co-

pesquisadores estenderam-se, mesmo tendo sido cronometrado o tempo. 

Após apresentação, foi a vez do relaxamento, condição essencial para cada oficina, e 

respeitando os requisitos básicos para seu acontecimento. Como a pesquisadora não tem 

formação especifica em técnicas de relaxamento, buscou realizar capacitação mediante 

orientação, outros pesquisadores que já utilizam em suas pesquisas, além de leituras e 

experiências práticas com técnicas de relaxamento, para, então, sentir-se apta a aplicar no 

grupo-pesquisador.  

A pesquisadora utilizou relaxamento guiado, com duração de aproximadamente 10 

minutos, e cada participante ficou à vontade para se colocar na posição desejada. A 

pesquisadora sugeriu que ficassem de costas um para o outro, mas a decisão era deles. Houve 

co-pesquisador sentado no chão, outros encostados na parede, outros deitaram, nesse 

momento, ninguém ficou nas cadeiras. No final do relaxamento, foi dito em alta voz, ainda 

com todos de olhos fechados, o tema gerador daquela oficina. 

Em seguida ao relaxamento, foi a vez do aquecimento da experimentação, onde, a 

partir da técnica de evocação de palavras, os CP receberam uma folha verde em branco e a 

letra da música “Aquarela”, e, a partir daí, foi solicitado que escutassem a música, e, no final, 

escolhessem as cinco palavras na letra que mais os lembravam do tema da pesquisa, e quem 

desejasse, no fim, falasse o porquê da escolha de cada palavra.  
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4.5.2 Instaurando o Grupo Pesquisador da Oficina 2 com o Grupo-pesquisador Docente 

 

Nessa segunda oficina da tese, e primeira oficina do Grupo Docente, foram realizados 

alguns ajustes tendo em vista a experiência com a primeira oficina realizada seguindo 

devidamente todas as etapas propostas. Em primeiro momento, acreditava-se que oito 

pesquisadores seriam o número mínimo para realizar a experimentação. Com a grande adesão, 

aceitação e participação do grupo 1, viu-se que mais de oito pessoas poderia extenuar o tempo 

da oficina e acabar se tornando cansativa.  

A discussão foi extensa e densa; a produção de dados ultrapassou o tempo proposto, os 

co-pesquisadores tiveram catarses demasiadamente sensíveis e profundas, ao ponto de a 

pesquisadora ter que intervir na fala. Então, para a segunda oficina, tendo em vista o foco no 

tema gerador, a otimização do tempo de oficina, e a necessidade de se trabalhar bem os 

objetivos específicos da pesquisa sem tantos assuntos correlacionados à história de vida no 

geral do co-pesquisador, foi decidido que: Não foi utilizada a música e a etapa do 

aquecimento ao relaxamento, por achar que tal etapa, apesar de trazer dados para pesquisa, 

atrasou o início do trabalho com o objetivo específico e tema gerador, e o grupo sentiu falta 

de tempo para produção do memorial, além da explanação da produção e posterior discussão 

ter sido extensa. Então foi aumentado o tempo de produção, além de dividi-la em duas etapas, 

tentando trabalhar dois objetivos específicos em duas fases nessa oficina com os docentes.  

A Dinâmica de apresentação foi a mesma, o contrato de convivência exposto da 

mesma maneira, porém, com muito mais dificuldade neste grupo de aceitarem o Termo de 

Autorização de Uso de Imagem, a pesquisadora principal foi questionada porque tal 

autorização estava sendo pedida, mas explicou que seria para divulgação da produção 

somente para fins científicos e somente dentro da tese.  

A sala estava preparada igualmente como na oficina 1e foi utilizado o mesmo passo a 

passo. Mesmo com as folhas de TCLE e TAUI, ainda assim, não preencheram a tempo, e 

algumas folhas ficaram com parte das informações em branco, o que a pesquisadora acredita 

ter sido por distração. Antes mesmo de iniciar a explanação da pesquisadora principal, uma 

participante (que seria co-pesquisadora) questionou sobre os papéis colados nas paredes e já 

queria fazer uma observação sobre isso, porém fora explicado que foi utilizada a fita crepe 
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justamente para não danificar a tinta das portas e não foi colado nada em parede, apenas nas 

persianas e cadeiras.  

No contrato de convivência, surgiram muitas perguntas. Os professores questionam os 

termos (TCLE e TAUI): Idade, pseudônimo, se a imagem deles vai ser divulgada, a 

ornamentação da sala sem autorização para colar. Demonstram insegurança em participar da 

pesquisa e de serem identificados, e também questionam o termo de imagem preocupados se 

haveria filmagem. Após um tempo, e sendo esclarecidas as dúvidas, todos concordaram em 

participar e assinaram os devidos termos.  

A pesquisadora principal inicia a apresentação agradecendo participação de todos, e 

explicando um pouco sobre a pesquisa e sobre a sociopoética, até para entenderem melhor 

sobre as etapas a serem vivenciadas ali no itinerário proposto. A explanação sobre a pesquisa 

focou no grupo-pesquisador, na importância da construção coletiva e a experimentação 

estética, enfatizando a parte obrigatória do relaxamento. 

Após essa explanação, que foi realizada sem interrupção, explicou-se a dinâmica de 

apresentação através da caixa misteriosa, mesma dinâmica da oficina 1. Envolveu o uso de 

uma caixa misteriosa que continha objetos diversos. Cada participante tinha no máximo um 

minuto para se apresentar e, ao tirar um objeto diverso da caixa, tinha que incluí-lo na sua fala 

de apresentação, relacionando aquele objeto a algum aspecto da vida. Essa dinâmica foi para 

descontrair o clima, fazer com que os participantes começassem a ficar à vontade, a partir do 

riso e da fala, lançaram mão da imaginação para já contar sua história, de “quem é você?”. 

Nesse momento, os co-pesquisadores já foram se soltando com o grupo, mostraram-se ativos 

a cada apresentação. Esse processo durou seis minutos.  

Os professores recém chegados permanecem interagindo e conversando, todos se 

apresentam, de maneira geral, descontraídos. Um professor atrasado não chega para o início 

do grupo-pesquisador. 

Após a apresentação, foi a vez do relaxamento, em que a pesquisadora utilizou 

relaxamento guiado, duração de aproximadamente 10 minutos, cada participante ficou à 

vontade para se colocar na posição desejada, porém com coluna reta, braços com as palmas da 

mão sobre a coxa e sem estarem cruzados e olhos fechados Todos permaneceram sentados, e 

no final do relaxamento, foi dito em alta voz ainda com todos de olhos fechados o tema 

gerador daquela oficina para finalizar esse momento.  
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No final do relaxamento, foi apresentado o tema gerador, que estava com uma frase 

grande no papel pardo no quadro, escrito e pilot: Com base nas suas experiências ao longo 

da carreira, como foi a construção do professor que é hoje?. Foi informado que eles 

poderiam mudar e perguntado se estava clara a pergunta. Foi explicada a oficina, cujo 

objetivo primário era a construção do memorial acadêmico-profissional deles, produção essa 

chamada, então, de Varal acadêmico-profissional. Todavia, esclareceu-se que o formato era 

totalmente livre, mostrando os materiais disponíveis e explicando sobre a principal técnica 

que foi a bricolagem.  

Foi apresentado o tema gerador, mas não houve negociação, e a maioria preferiu não 

utilizar pseudônimo. Questionaram o tempo, reclamaram que foi pouco tempo, porém todos 

conseguiram finalizar as tarefas com poucos minutos de acréscimo no tempo estabelecido. Os 

dados poderiam ou não ser aproveitados. Todos os docentes mostraram-se bem interessados e 

motivados na produção dos dados, e concentrados no que estavam construindo. Como houve 

muitos questionamentos sobre o tema gerador ter limitado a criação deles sobre o memorial, a 

pesquisadora explicou que o tema gerador foi reformulado porque a experiência da oficina 

anterior foi que o tema mais livre extrapolou as respostas e objetivo do grupo e da oficina.  

A partir da produção através de técnicas como desenho, pintura, recorte e colagem, 

eles responderam à pergunta do tema gerador, e, posteriormente, explicaram a produção 

realizada. A sala estava dividida em mesas largas para cada um deles, e com material no 

centro e sobre cada mesa. Disponibilizou-se, em cada mesa, uma canga, para o caso de 

alguém querer utilizar o chão, mas nenhuma foi utilizada. Iniciou-se, então, a produção de 

dados, que durou 25 minutos. No desenrolar da produção, fora lembrado do diário de campo 

em que eles poderiam escrever o que desejassem e julgassem relevante, porém não teve uso 

pelos co-pesquisadores.  

Após 25 minutos da parte 1 da produção dados, respondendo à pergunta inicial do 

tema gerador, quando todos sinalizaram que terminaram (foi dado tempo cronometrado), foi 

proposta a segunda parte da oficina, na qual entrou uma nova pergunta tema geradora da 

experimentação. Essa pergunta não havia aparecido em momento algum, e eles não sabiam 

que havia duas partes. Então, é mostrada, no quadro, no papel pardo escrito em pilot, a 

segunda pergunta: Quais contribuições você acredita que a PG traz para formação docente 

na enfermagem?. 
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4.5.3 Instaurando o Grupo Pesquisador da Oficina 3 com o Grupo-pesquisador Egresso 

 

A terceira oficina da tese, e segunda do grupo-pesquisador Egressos, iniciou com 20 

minutos de atraso devido a aguardar a chegada dos co-pesquisadores, e, de oito participantes 

da oficina 1, apenas cinco compareceram neste encontro. Iniciou-se já com o grupo entrosado, 

com café da manhã disponível em todo o percurso da atividade, sendo explicado como seria 

essa oficina e apresentado o tema gerador.  

Nesse encontro, a sala estava com a exposição da produção de dados deles da última 

oficina, além de as cadeiras estarem em círculo, porém cada co-pesquisador teve uma mesa-

carteira de frente para um espelho e um porta-retrato. O espelho simbolizava o momento de se 

olharem, reconhecerem-se e enxergarem o que são em sala de aula, como enfrentam desafios 

e como se identificam no dia a dia docente. A foto foi solicitada dias antes da oficina pela 

pesquisadora principal com o pedido que enviassem uma foto significante da carreira deles, 

sem eles saberem a finalidade. Todos enviaram, e lá estava, no dia, uma carteira preparada 

para cada um com sua foto e espelho de frente para eles.  

Com a música de aquecimento escolhida (“Coração de estudante”, de Milton 

Nascimento), foram encorajados a assumir uma posição confortável, já em preparação para o 

relaxamento que ocorreu em seguida. Após essa etapa, houve o relaxamento guiado, com 

música instrumental de meditação, onde foi trabalhado o tema gerador entre um exercício e 

outro de respiração. Durante o relaxamento, todos permaneceram nas cadeiras, sentados, e 

com olhos fechados, exceto um co-pesquisador, que parecia não conseguir se concentrar. Essa 

etapa durou 10 minutos. 

Ao término do relaxamento, foi exposto, no quadro, o tema gerador sugerido, o qual 

não foi mexido, permanecendo a sugestão da pesquisadora principal. Com o tema negociado 

(na verdade, aceito), foi explicado como seria a oficina, a produção de dados através da 

POESIA. E esclarecido que seria um texto poético, podendo ser poesia, poema, conto, texto 

livre, como desejassem, mas desde que em resposta ao tema gerador exposto: Ensinar 

enfermagem hoje traz algum desafio para você? O que mudou de quando começou a 

lecionar? O que tem feito para enfrentar os desafios?.  

A partir dali, foram dados 30 minutos para produção textual, com a entrega de uma 

folha aleatória e branca para cada um deles, com duas opções de tamanho (A4 e A3). Três co-

pesquisadores passaram do tempo, pois revisaram o texto e o reescreveram (CPE 3, CPE 5 E 
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CPE 8), e um co-pesquisador terminou muito rápido (CPE 6). Uma co-pesquisadora expôs 

que não sabia escrever, que não sabia como sair do lugar, e que não ia conseguir, entretanto, 

este foi o maior texto ao final da produção. O CPE 6 que estava mais distraído aparentou 

dificuldades em se expressar no texto e se utilizou do celular como recurso. Após tempo de 

produção, cada um deles recitou seu texto, e fez uma explanação (era sugestiva e opcional).  

Após as explanações individuais, a pesquisadora explica a última fase da 

experimentação. Foi a construção coletiva final do encontro, respondendo a essa questão:  

como, então, enfrentar os desafios na campo da educação na enfermagem?. Pensando em 

tudo o que foi posto e produzido, nos desafios individuais, talvez o professor não saiba o que 

o outro enfrenta e é mais ou menos isso em sala de aula. Então, o que a gente traria de 

resposta para essa pergunta, dos docentes de enfermagem, para os pós-graduandos na 

enfermagem e na docência, como a gente responderia essa pergunta?. Então, a atividade foi 

fazer uma carta aberta aos docentes de como enfrentar os desafios da profissão, um texto do 

grupo pesquisador que poderia ser em formato de poesia, poema, história ou uma carta de 

fato, unindo as ideias produzidas.  

 

4.5.4 Instaurando o Grupo Pesquisador da Oficina 4 com o Grupo-pesquisador Docente 

 

Nesse encontro, a sala estava preparada com as produções dos co-pesquisadores da 

oficina anterior, além de terem reservado um espaço para cada um deles, com um espelho em 

frente à mesa a ser utilizada, e um porta-retrato com uma foto significativa da carreira 

docente. Essa foto foi solicitada pela pesquisadora principal dias antes da produção, e aos 

professores que não enviaram, que foi apenas um ali presente, a pesquisadora escolheu 

aleatoriamente uma foto significante de um momento da carreira dele exposto no site oficial 

do programa da pós-graduação.  

A oficina iniciou com a pesquisadora principal explicando o passo a passo do 

itinerário daquela produção, onde o tema gerador estava no quadro escrito, e, então, foi 

apresentado. Ao sugerir o tema gerador, a pesquisadora foi surpreendida pela posição dos co-

pesquisadores que discutiram sobre o desafio de ensinar o que não está inscrito somente na 

área da enfermagem, mas ensinar traz desafios, então, inicialmente, sugeriram colocar a 

palavra “saúde” em vez de “enfermagem”, entretanto no final uma co-pesquisadora sugeriu 

que ficasse: “Então, ensinar hoje traz algum desafio para você?”, e assim estaria explícita a 
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temática trabalhada sem especificar área do conhecimento. E o tema gerador foi: “ Então, 

ensinar hoje traz algum desafio para você? O que mudou desde quando começou a lecionar? 

E o que tem feito para enfrentar ou lidar com os desafios?”.  

Após negociar o tema gerador, a pesquisadora principal explicou como seria a 

produção de dados, através da construção de um texto poético, esclarecendo que a construção 

do texto era em formato livre, podendo ser poesia, poema, ou outros, mas um texto poético 

para tentar falar desses desafios que enfrenta desde quando começou e como enfrentam ou 

lidam com eles, três tópicos (três perguntas) para serem trabalhados, sendo reservado 20 

minutos para essa etapa, e mais 10 minutos, se necessário, de acréscimo.  

Antes de iniciar a produção de dados de fato, foi realizado o relaxamento guiado, 

utilizando música instrumental própria de meditação, e, durante o relaxamento, foram 

conduzidos exercícios da respiração. O relaxamento durou oito minutos e, durante o processo, 

foi trabalhado o tema gerador. Ao final, ao pedir para abrirem os olhos, repetiram-se em voz 

alta as três perguntas consideradas o tema gerador daquela experimentação. Todos os 

participantes permaneceram sentados nas cadeiras durante o exercício.  

A pesquisadora, então, explica que, nesse momento, eles vão realizar um texto 

coletivo, uma carta aberta, unindo conceitos e ideias de cada texto poético individual, mas 

mostrando a resposta do coletivo para o campo da educação, observando também o tema 

gerador.  

 

4.6 O Papel do Facilitador 

 

 Ao longo de toda a produção de dados existiu um papel fundamental que fora 

preenchido por integrantes do núcleo de pesquisa ao qual a pesquisadora é vinculada: Os 

facilitadores. Como o próprio nome diz, na pesquisa sociopoética, o facilitador auxilia todo o 

processo de produção de dados, e tem um papel crucial em cada oficina, pois ele capta o 

movimento dos corpos e suas produções, e muitas vezes são sensíveis a dados que o próprio 

pesquisador não conseguiu perceber, devido a apreensão na função de nortear a oficina. 

 Como a experiência na pesquisa soociopoética da pesquisadora era limitada, na 

primeira oficina, foi convocado um número expressivo de facilitadores, tendo em vista a 

divisão de tarefas metodológicas como filmagem, fotografia, gravação de voz, musicalização 

do ambiente e o diário de campo de cada facilitador. Entretanto, ao passar para as oficinas 
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posteriores, a pesquisadora demonstrou mais domínio das experimentações e recrutou um 

número menor de facilitadores.   

 Enfatiza-se que é inviável e não indicado pelo próprio método a realização das 

oficinas sem a presença de ao menos um facilitador. O número vai depender do tamanho do 

grupo-pesquisador e as necessidades da experimentação. E por isso, na primeira oficina, os 

facilitadores participaram da dinâmica de apresentação, afinal, eram estranhos num grupo-

pesquisador e precisavam ser reconhecidos. Nas oficinas seguintes, como apenas um 

facilitador fez parte de cada uma delas, ele exerceu o papel de auxílio durante toda a 

produção, inclusive previamente desde a arrumação do ambiente, mas não teve participação 

ativa com a produção e não realizou as atividades propostas para os co-pesquisadores.  

 Ao final de cada oficina o facilitador entregava a pesquisadora o seu diário de campo, 

com suas escritas, observações e percepções da experimentação.  

 

4.7 Tratamento dos Dados 

 

É a última fase antes da socialização da pesquisa, cuja forma de realização é decidida 

também coletivamente, a chamada fase da contra-análise, junto com os co-pesquisadores. 

Estão previstas, então, as etapas de análise e experimentação de dados, a contra-análise e 

socialização. 

Ainda durante a oficina, o grupo-pesquisador comenta os dados produzidos, surgindo 

revelações, interrogações e reflexões, e posteriormente o pesquisador faz sua análise 

respeitando o que fora realizado pelo grupo. Assim, o pesquisador devolve ao grupo sua 

análise para que realize a contra-análise, avaliando a pertinência e, se necessário, realiza 

correções. E por fim, o grupo decide de que forma os dados serão socializados, a decisão fica 

a critério democrático do grupo e sua criatividade (MORAES; BRAGA; SILVEIRA, 2003).  

 Considera-se que esse método de análise abarca um estudo analítico principalmente no 

que tange ao desvelar do que está no inconsciente dos participantes, e a sociopoética pode 

contribuir para o que esteja oprimido ou recalcado venha se apresentar em coletivo e através 

das experimentações estéticas. Então, justifica-se a necessidade das oficinas serem gravadas, 

e, além do pesquisador responsável, pelo menos mais um facilitador, de modo a oferecer 

meios para fidedignidade na produção de dados a partir da interpretação do que se vê, se ouve 

e se sente. 
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Os estudos analíticos sociopoéticos, em 1995, quando surgiu a sociopoética, estes 

estudos eram denominados: viril, mulheril, filosófico e infantil (GAUTHIER, 2012), porém, 

desde a nomenclatura, já causava estranhamento aos leitores e iniciantes na sociopoética, e, 

com ajuda de outras contribuições, mais pesquisas com esse referencial e pesquisadores na 

área da pós-graduação, a nomenclatura mudou e, atualmente, apresenta-se como: 

     1) Viril/Classificatório: destaca as oposições, dicotomias, alternativas e escolhas 

existentes na produção do GP. 

     2) Mulheril/Transversal: continuidades, ambiguidade, convergências na estrutura 

de pensamento. 

     3) Filosófico: desde referências teóricas escolhidas pelo(a) facilitador(a) segundo 

suas inclinações, ou ainda pelo GP. 

     4) Infantil /"surreal": consiste em subverter a estrutura do pensamento do grupo, 

criando uma outra lógica. Estudo aplicado na Vivência de Lugares Geomíticos, quando o/a 

facilitador(a) relaciona o que o GP colocou em lugares diferentes, propondo combinações e 

inversões inesperadas (SANTOS, 2005). 

A partir da elaboração de um problema filosófico e inédito sobre o tema-gerador da 

pesquisa, o grupo-pesquisador tem o objetivo da criação de Confetos, que, na sociopoética, 

significam, de forma híbrida, a junção de conceito com afeto. Jacques Gauthier acredita que, 

na vida cotidiana, pensasse por confetos e não por conceitos meramente filosóficos e nulos de 

afeto, e, por isso, propõe, na pesquisa sociopoética, essa nova forma de produzir conceitos no 

grupo-pesquisador, ratificando a concepção de que a cabeça não se separa do corpo, e esses 

confetos são formas de produzir um conceito considerando o componente emocional, sensível 

e inconsciente (GAUTHIER, 2012, 2015a).  

Ainda para Gauthier (2015b), o Confeto desenvolve-se a partir de uma imagem 

criadora intuitiva; são conceitos com divergências, contradições e também intensidade. 

Declara a condição humana múltipla e conflituosa e partem sempre de uma intuição prévia 

que se transforma mais à frente em um conceito. É um acontecimento intenso. 

Somente após os resultados do(s) Grupo(s)- Pesquisador(es) é que se pode selecionar 

qual dos tipos de estudo da sociopoética estão de acordo com os dados produzidos. E pela 

apresentação dos dados, a pesquisa declinou para o Estudo Filosófico.  

Os dados produzidos foram mediante: produção artística dos memoriais, explanação 

individual de cada memorial, textos poéticos individuais e coletivos, as sínteses do grupo-
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pesquisador de cada oficina e o único confeto da pesquisa. Após as etapas das oficinas, o 

pesquisador realiza a primeira fase da análise propriamente dita. 

Diante da heterogeneidade dos tipos de produções, após leitura e contra-leitura com as 

produções artísticas, procedeu-se a “categorização” dos dados em grandes categorias; após 

essa etapa realizou-se o “estudo transversal” dos dados, onde oferece aos dados um ponto de 

vista privilegiado em relação ao elo com o objeto de estudo, e por fim será realizou a “análise 

teórica”, onde se colocou as produções em diálogo com teorias valorizadas de pensadores da 

área (GAUTHIER, 2015). 

A socialização dos dados da pesquisa vem sendo realizada através de eventos 

científicos, apresentações de pesquisa e produção de artigos científicos. Além de motivar a 

projetos de extensão no ambiente de trabalho da pesquisadora.  

 

4.7 Aspectos éticos da Pesquisa 

 

O projeto foi submetido ao comitê de ética e pesquisa (CEP) do Hospital Universitário 

Antônio Pedro (HUAP) através da Plataforma Brasil para apreciação ética, e somente foi 

iniciado após sua aprovação. O parecer de aprovação (ANEXO A) foi o de número 2.589.970. 

Os dados foram produzidos após a assinatura do Termo de Consentimento do Livre 

Esclarecido (TCLE) e Termo de Autorização do Uso de imagem (TAUI), atendendo os 

aspectos éticos da pesquisa que envolve seres humanos segundo a Resolução 466/12 

(BRASIL, 2012). 
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5 RESULTADOS  

 

5.1 Produção de Dados - Oficina 1: Varal Acadêmico-Profissional – Grupo Pesquisador 

Egressos (GPE) 

 

Foi realizada uma breve caracterização do Grupo Pesquisador da primeira oficina, com 

o grupo Egressos (GPE): 
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Quadro 2 - Caracterização do Grupo Pesquisador Egressos (GPE). 

19/12/18 CPE 1 CPE 2 CPE 3 CPE 4 CPE 5 CPE 6 CPE 7 CP8 

Idade 28 63 30 34 38 31 50 45 

Gênero M F F F F M F F 

Ano de formatura da 

graduação 

2014 1986 2011 2009 2008 2012 2007 2001 

Ano/término do 

mestrado 

2016 2014 2014 2015 2015 2014 2016 2015 

Foi docente por quanto 

tempo: 2,5 anos 

25 anos 

(preceptoria) 

2 anos 7 anos 4anos 6 anos 10 anos 10 anos 

Estágio docente 

durante o curso de 

mestrado? Período? 

Sim, 1 ano Sim Não lembra Sim, 2 anos 
Sim, os 4 

períodos 
Sim, 2 anos Sim, 1 ano Não 

Atua atualmente na 

docência? Sim Sim Sim Sim 

Como 

professor 

convidado 

Sim Não Sim 

Disciplina relacionada Didática 
Teve não lembra 

Não lembra Não lembra Didática Didática Sem resposta Não 
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à docência no 

mestrado   

o nome Práticas de 

ensino 

Em que programa 

cursou o mestrado?  
PACCS MPES PACCS PACCS PACCS PACCS/UFF MPEA 

Gestão e 

inovação 

tecnológica em 

saúde/Fiocruz 

Você tem um (a) 

professor (a) que mais 

te marcou na vida? 

Sim, Julie Sim, Eugenia 
Sim, Maria 

Raimunda 

Sim, Claudia 

Medeiros 

Sim, Angela 

Renata 

Sim, Flávia 

Brasil 

Sim, Fátima 

Lima 

Sim, Cláudia 

Mara 

Qual período de 

formação com esse (a) 

professor (a)? 

Ensino 

médio 
Alfabetização Alfabetização Graduação Graduação Graduação Graduação Pós graduação 

Você fez licenciatura 

ou alguma formação 

específica para atuar 

como docente 

Sim, pós em 

docência do 

ensino 

superior 

Não Não Não 

Licenciatura 

em 

enfermagem 

UFF 

Mestrado Não Sim, licenciatura 

A formação stricto 

sensu lhe ajudou na 

atuação como docente? 

Em parte Sim Sim, muito Sim Muito Sim, muito Sim Não respondeu 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020.
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Predominou no GP o gênero feminino, com idades variantes de 28 a 63 anos; somente 

um co-pesquisador está afastado da docência no momento da pesquisa, três dos sete co-

pesquisadores não se lembram da disciplina da PG que abordou a docência e um não 

respondeu essa pergunta, sendo que a maioria cursou o programa acadêmico. Interessante 

chamar atenção que todos citaram um professor que marcou suas vidas de alguma forma e 

lembraram-se do nome e período da formação que o acompanhou, quatro deles citaram não 

ter outro tipo de formação pedagógica para atuar na docência, e quando questionados 

inicialmente se a PG stricto sensu lhes ajudou na atuação como docente, todos responderam 

que sim, sendo que um citou “em parte”, sendo essa pergunta uma provocação inicial da 

pesquisadora. Abaixo, está o quadro 3 que resume essas apresentações: 

 

Quadro 3 - GPE e os objetos apreendidos na dinâmica de apresentação. 

Pesquisador (P) 

/Facilitador (F) / 

Co-pesquisador 

(CP) 

Objeto Percepção 

P Controle remoto Controla tudo na vida e a maternidade fez ela perder o controle; 

F1 Trena 

Enfermeira da emergência, não é docente (foi facilitadora apenas). 

Medir as coisas na emergência, mediar ação no cenário, pois o tempo é 

crucial, medir o tempo; 

F2 Nutela Deixar a profissão mais prazerosa; 

CPE 5 Copo 

Medir o que fala para dar oportunidade de fala, aprender, ensinar 

deixar falar; 

 

CPE 4 Microfone 

Tentar trazer o bom tom, o que é enfermagem, como ela atua da 

melhor forma, cuidar; 

 

CPE 1 Peixe 
Altos e baixos. Maré e água tranquila. Ensinar os alunos; 

 

CPE 7 Forma de gelo 
Caixa de conhecimento que aprende ao longo da vida; 

 

CPE 6 Fermento 
Processo de formação, tomando forma, seguir carreira docente; 

Trabalhava quanti e agora trabalha qualitativa; 

CPE 8 Babador 
às vezes somos babá, cuidamos de vidas. O professor é babá cuida da 

formação do aluno; 

CPE 2 Sabonete 

O aluno escorrega, parecem sabonetes nas mãos, eles acham que estão 

escorregando e damos banho de ensino formação – aprendemos com 

os alunos e eles vão ser professores um dia; 
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CPE 3 Bola 
Vai circulando em vários lugares, lidar com a saúde do adolescente, 

ainda mais com residentes que acha que sabe tudo; 

F 3 
Porquinho de 

brinquedo 

Desconstruir para construir. Processo de construção para construir um 

mundo melhor; 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

Na dinâmica de aquecimento, após o relaxamento guiado, a música foi escolhida, pois 

lembra um processo de construção de algo a partir de uma folha em branco, um caminho 

percorrido sem direção certa, onde a própria pessoa faz esse caminho. Ao término da música, 

já havia dois participantes muito emocionados, uma participante chorando bastante, e todos 

falaram das suas palavras, alguns pediram desculpas mas não conseguiram escolher palavras 

soltas e separaram frases marcantes, e cada um foi apresentando sua folha com as 

palavras/frases. Observação: A CPE 5 chora porque lembra da mãe e da infância. CPE3 

emociona-se ao falar. CPE6 fica de olhos fechados. 

Produções das folhas durante música (alguns participantes não conseguiram se prender 

à palavra em si, e escolheram frases que mais os marcaram): 

Quadro 4 - Palavras evocadas pelos CP na dinâmica do aquecimento com a música “Aquarela”.  

UM PINGUINHO 

DE TINTA 

IMAGINAR 

AMIGOS 

CAMINHANDO 

FUTURO 

VOAR 

VIAJANDO 

PARTINDO 

MUNDO 

AMIGOS 

GRENÁ 

VIRÁ 

PINGUINHO 

AVIÃO 

ISTAMBUL 

AMIGOS BAILANDO DE BEM COM 

VIDA 
SEM PEDIR LICENÇA MUDA NOSSA 

VIDA, DEPOIS CONVIDA A RIR OU 

CHORAR 

ENTRE AS NUVENS VEM SURGINDO 

UM LINDO AVIÃO ROSA E GRENÁ 

GIRO UM SIMPLES COMPASSO E NUM 

CÍRCULO EU FAÇO O MUNDO 

 

 

RISCOS 

CAMINHANDO 

SERENO 

PASSARELA 

MUNDO 

VOANDO 

NUVENS 

PARTINDO 

FUTURO 

TEMPO 

FOLHA 

SOL 

CAMINHANDO 

CONHECER 

MUNDO 

FÁCIL FAZER UM CASTELO 

BASTA IMAGINAR 

UM NAVIO DE PARTIDA 

SEM PEDIR LICENÇA MUDA NOSSA 

VIDA 

VOU COM ELA VIAJANDO (GAIVOTA) 

IMAGINAR/PARTIDAS/ 

MUDA/DESCOLORIRÁ/ FÁCIL 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

No quadro acima, foi descrita a ordem em que foram faladas pelos CP, e as palavras 

sinônimas que apareceram pelo menos três vezes (em destaque no quadro), foram: 

CAMINHANDO, MUNDO, AMIGOS E VIAJAR (e palavras afins, como AVIÃO, 

PARTIR). Nesse momento, já se percebe que os co-pesquisadores trazem conexões 

associadas ao tema gerador, imaginando a trajetória percorrida não só na PG, mas na vida, e 
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os obstáculos enfrentados para caminhar rumo ao sucesso (a defesa) nos seus devidos 

programas, e também, como se pode observar nas palavras destacadas, nas consequências que 

essa trajetória traz.  

Para Machado et al. (2016), a técnica de evocação de palavras permite estudar os 

estereótipos sociais que são partilhados espontaneamente pelos membros do grupo, e, nesse 

estudo, auxiliou-nos a fazer com que os CP externassem suas percepções sobre o tema 

gerador a partir dos conteúdos semânticos observados no grupo.  

Quando a música começou, foi unanimidade a alegria do grupo, parecia familiarizado 

com a canção e gostado da escolha, até então, a pesquisadora acreditava que era por se tratar 

de uma música conhecida desde a infância da maioria, era apenas o acaso. Porém ao ouvir os 

relatos, percebe-se que a letra falava muito com os co-pesquisadores: a palavra amigos 

remetia à união, à vida social preservada e tão utópica nos dias atuais, e tão necessário se 

verem, abraçarem-se, conversarem, tudo tão necessário, mas tão difícil de ocorrer.  

Alguns CP relataram não terem como nem separar as palavras apenas, pois as frases 

transmitiam uma lição de vida para eles, e os fizeram pensar, embarcar na viagem que a 

música convida pelas coisas importantes da vida. O rir ou chorar, uma dicotomia tão presente 

na vida de quase todos. As dificuldades enfrentadas no curso, na formação, na criação, na 

história de vida deles, isso tudo para, no fim, eles avistarem um lindo avião! Avião esse que 

significou, ali no coletivo, mudança, transformação, aventura, nova etapa, futuro, ir para 

longe. Questões que a docência trouxe na vida de muitos ali, com ganhos e perdas, construção 

e desconstrução.  

A música remeteu à infância, e a infância contém marcos das histórias de vida que 

fizeram emanar o choro, o riso, a lembrança, a saudade. E a imaginação. E ponto de tinta de 

cada vida que precisa ser encontrado, e transformado em muita coisa. A saúde vive tempos de 

mudança e combate, e às vezes, tem-se pouco para ofertar ao aluno para o paciente, mas será 

que esse pouco não é muito para ele se for “colorido”? Afinal, um sorriso muda a vida de 

alguém.  

A imaginação trouxe à tona alegrias e tristezas, frustrações na profissão, e saber lidar 

com esses movimentos, junto com o outro, pois é do outro que vem a força, seja um amigo, 

um irmão, uma mãe, uma companhia, alguém para criar laço, amizade e seguir com você ou 

apenas te fazer seguir.  
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Na profissão, vai se caminhando (deixando claro o gerúndio) até não poder mais; 

caminhando até o futuro, e na enfermagem, o caminhar é não parar de aprender, não parar de 

ensinar, sem saber o que acontecerá e o que esperar. Existem previsões, mas não existe hora 

para chegar, e o futuro entra sem pedir licença e muda toda a vida.  

O grupo destaca que a docência, apesar de ser “cor de rosa”, nem sempre vai parecer 

assim. Mas vai pegá-los de repente. O pinguinho simboliza o quão pequeno são quando 

começam a lecionar, e, de acordo com o que fazem, o pinguinho transforma-se em um balde 

de tinta e, se necessário, podem fazer um pinguinho de novo, que, mesmo diante de um mar 

de tinta, pode subir em um avião e chegar a Istambul, que apenas simboliza o mundo todo ao 

redor, ir longe, ter esperança, acreditar em si mesmo, e podem ser maiores do que imaginaram 

e estarem ao alcance dos sonhos.  

A seguir, foi iniciada a produção de dados de fato, conforme passo a passo seguido 

pela pesquisadora, com itinerário proposto no apêndice I. No decorrer do processo, viu-se 

que, com oito CP, o espaço reservado já estava no limite, como esse grupo, em maioria, 

mesmo que escolhidos aleatoriamente, já se conhecia da escola, foi difícil fazer a imersão à 

temática, tendo, no início, constantes distrações, o que reforça a necessidade do relaxamento 

prévio às oficinas.  

Poderiam ter mais opções de revistas para bricolagem, algumas figuras foram 

“solicitadas” e não foram achadas no material disponibilizado. A dinâmica de aquecimento 

levou muito mais tempo que o programado, por isso foi preciso adequar a próxima etapa da 

pesquisa. Os varais propostos necessariamente não tinham formato de varal, e isso não foi um 

problema na pesquisa, visto que a sociopoética abre-se ao processo de criação livre. O tempo 

de produção foi extrapolado, e solicitaram música de fundo para acompanhá-los nessa etapa, 

fato que não tinha sido pensado antes pela pesquisadora. O grupo foi participativo e, por 

vezes, desviou-se do tema gerador, mas retomava o caminho. Os facilitadores foram peças 

essenciais na oficina.  

 

5.1.1 Explanações das produções dos memoriais  

 

No quadro abaixo (quadro 5), apresenta-se um quadro de descrição da estrutura do 

memorial de cada CPE, a partir dos elementos ofertados e proposta da pesquisa: 
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Quadro 5 - Quadro de descrição dos memoriais produzidos pelos co-pesquisadores egressos. 

Co-pesquisador 

Egresso 
Descrição do Memorial Artístico 

Síntese do sentido da trajetória 

docente 

CPE 1 

Memorial em formato de cartaz, com figuras 

de artistas famosos, menção de músicas, fez 

uso de colagem, e frases em blocos 

autoadesivos espalhados.  

ENRIQUECEDOR 

CPE 2 

Memorial em formato cartaz, porém com 

colagem de figura do mapa do mundo na barra 

do cartaz. Usou colagem, e fez linha do tempo 

de elementos desde a infância. 

ENCANTAMENTO 

CPE 3 

Memorial em formato varal com quatro laudas 

exemplificando quatro fases marcantes da vida 

na formação profissional, usou desenho e 

colagem e formato linha do tempo.  

ENSINAGEM 

CPE 4 

Memorial em formato cartaz com varal de 

livros pendurado, e figuras de corrida atlética. 

Usou colagem, desenho e adesivos. 

RESULTADO DE UM IDEAL 

CPE 5 

Memorial em formato de bolsa de EVA, alça 

de fita de cetim, e figuras coladas ao redor de 

diversos segmentos, como viagens, 

alimentação, livros, animal doméstico, 

atividade física e lazer.  

DESAFIADOR 

CPE 6 

Memorial em formato varal com cinco laudas 

penduradas simbolizando fases da produção 

de vinho desde plantação de uvas até envaze e 

venda do vinho.  

LUZ 

CPE 7 

Memorial em formato cartaz, fez uso de 

colagem e blocos autoadesivos, com evidência 

de figuras que retratam história de vida, 

infância, obstáculos e experiências ruins e 

boas.  

Não participou da contra-

análise 

CPE 8 

Memorial em formato varal, com quatro 

laudas penduradas, fez uso de colagem, com 

montagem de frases a partir de palavras soltas 

e em evidência um semáforo.  

APREDIZAGEM 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Em observação ao tema gerador desta oficina (Qual a contribuição da pós-graduação 

stricto sensu na construção da carreira de professor?), cada co-pesquisador construiu de 

forma diferente seu memorial, e, a seguir, mostra-se as explanações de cada produção, onde 

todos os memoriais estão titulados, ou pelo próprio CP ou pela pesquisadora principal a partir 

de sua análise, mas títulos validados pelos CP: 
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CPE - 1 (CO-PESQUISADOR EGRESSO 1)

 
Memorial Acadêmico-Profissional do CPE 1 “Me, Myself and I” 

 

O CPE- 1 traz seu memorial em um cartaz grande, e inicia sua fala apontando que 

todos nós somos uma construção, e a imagem inicial que ele coloca no seu memorial é a foto 

da Gisele Bundchen (modelo brasileira conhecida internacionalmente) para dar a ideia de que 

percorremos caminhos, e intitula sua produção como “Me, Myself and I”, que também é uma 

música da Beyoncé (Cantora internacional reconhecida), que é alguém que representa ele, e 

cita a família como base e o amor para construção do ser que é hoje. Então, ele quer mostrar a 

parte profissional que vem com a pós-graduação e, junto dela, a carreira docente.  

Nesse percorrer que foi construída sua identidade emocional, e tem nele uma 

característica que seus alunos mesmo apontam de “performático” e que ele não se dera conta 

inicialmente até citarem, e como ele coloca sempre Deus à frente de tudo, e enfatiza a 

importância de se ter fé, independente de religião, deve-se acreditar e não desistir, mesmo que 

as circunstâncias coloquem-se para ele desistir, ele acredita que conseguirá. Ele também já 

escutou falar muito que “tudo ocorre no tempo certo”, sempre tentou ingressar na carreira 

docente e sempre teve impedimentos, alguma coisa acontecia, mas ele lembrava que o “Não” 

não pode paralisar, ele (o “Não”) tem que ser algo para você aprender, e se fechou uma porta 
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hoje, pegue o aprendizado e “segue o baile”, frase que costuma utilizar com os alunos, com os 

pais, sempre em frente, diz ele, pois, no final, Deus sabe de tudo.  

Ele relata acreditar no universo, na energia, e que tudo tem um “porquê” e que sempre 

haverá dias melhores. Temos que ultrapassar obstáculos e a pós-graduação ajudou a ver isso, 

além da identidade emocional que conseguiu adquirir, existe a glamourização, por isso 

também a figura da modelo, o professor universitário tem esse status, de pleno, de 

maravilhoso, e essa mulher também o inspira muito. Mas, por detrás desse glamour, existem 

muita história, muita tristeza, muito estudo, muita obrigação, muita coisa para abrir mão, 

muita porta fechada, apesar de mostrarmos o que queremos, as raízes estão fincadas para que 

você possa chegar ao tal glamour da profissão e a ser bem sucedido. Ele acha que tanto sua 

história de vida quanto sua carreira docente baseada na pós-graduação o ajudaram a enxergar 

o que precisava, ler mais, saber mais, ter mais conhecimento, e o conhecimento é libertador e 

abre a mente, e, com isso tudo, aceitar que nada é por acaso, que tudo acontece no tempo 

certo e, mesmo que haja dias alegres e tristes, são felizes. 

 

CPE- 2 (CO-PESQUISADOR EGRESSO 2)

 
Memorial Acadêmico-Profissional do CPE 2 “O mundo dá voltas e eu também” 

 

O GPE-2 fez um cartaz de tamanho médio, e inicia sua explanação da produção 

citando que teve muita dificuldade de fazer seu memorial daquela forma, que tem ideias, mas 

que saberia falar, mas fazer, cortar, picar e colar, além de não caber tudo da vida dela num 

cartaz. Mas ela tentou, apesar de ser difícil lembrar-se da infância, do interior. Ela lembra que 

nasceu numa cidade no interior, numa casa no meio de um pasto, no meio de uma fazenda, e 
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ela passava muito tempo olhando (observando) tudo, observava e aprendia o que conseguia, 

até as brincadeiras, por isso o desenho de um jogo.  

Aos 11 anos, perdeu os pais e foi criada pelos tios, e foi para uma cidade que a 

possibilitou estudar. No interior, você namora, casa e tem filhos, e tem foto de família por 

isso, e nesse período, ela trancou a faculdade porque teve os filhos, e, quando retornou, já 

estava residindo em outra cidade, no Rio de Janeiro, onde mora até hoje, e ali tem um avião. 

Ela conta que veio com uma mala, roupa de filhos e um guarda-chuva, só essa bagagem, mas 

tinha o enorme desejo de estudar, de trabalhar, de querer ser alguém, e, assim, foi levando a 

faculdade, com filhos pequenos, sem dinheiro, sem ajuda. Todavia, ao terminar a faculdade, 

ela deu um tempo nos estudos para engrenar no estudo dos filhos. Até que eles pudessem 

caminhar sozinhos, e, então, veio o mestrado, e, para ela, tudo foi novo, turma jovem, escola 

de novo, foi um diferencial, existem o antes e o depois do mestrado na vida dela.  

Para ela, mudou tudo, mudaram os horizontes, mudou a perspectiva de vida, apesar de 

muitas dificuldades, a questão das mídias sociais e ela totalmente fora de tudo, mas ela tinha 

um objetivo de formação, e, ali, ela se fortaleceu, atualizou-se, financeiramente, ela não 

ganhou nada a mais, não ganhou cargo, mas o impacto que teve foi o respeito, as pessoas já a 

olhavam diferente, ela percebeu isso quando, antes mesmo de terminar o mestrado, foi 

convidada para ser orientadora de TCC, um aluno já foi buscar informações dela pois sabia 

que ela dominava a temática e, para ela, foi muita gratidão.  

O mundo muda, é dinâmico, e o sol iluminando significa otimismo para vida, ela se 

lembra dos tios dizendo que seria professora, e ela se vê assumindo todas as funções de 

professor, coisa que ela dizia ser impossível, que não ia querer (na infância). Ela não é 

docente na universidade onde é servidora, mas faz o que a vida toda realizou, na idade dela, 

não seria vantagem mudar, mas o desejo é começar a projetar outras coisas na vida, mas é um 

ganho pessoal que ninguém tirará dela, independente da função que ela exerça.  
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CPE-3 (CO-PESQUISADOR EGRESSO 3) 

 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPE 3 “De onde vim com orgulho voltarei” 

 

O CPE-3 Traz seu memorial em formato linha do tempo, com apresentação de quatro 

mini cartazes, mostrando quatro momentos distintos da sua vida, iniciando na graduação em 

2011, especialização em 2013, o mestrado em 2014, e doutorado na época dessa oficina 

estava com previsão de defesa em 2019. A finalização desse caminhar, mas com vistas a 

reencontrar-se com aquilo que deixou lá em 2011, em 2019, o sucesso de finalização do 

doutorado e voltar à família. Quando ela terminou a graduação, foi muita comemoração em 

família e amigos e ela mesma pela vitória, apesar de ter enfrentado muitas críticas por ter 

cursado universidade particular, pois seu pai queria que todos os filhos estudassem em 

universidade pública, mas ela o fez ver que estava errado, para ela, uma grande conquista e, 

por isso, bastante comemoração nas figuras. 

Já em 2013, ao terminar a especialização, era a única coisa que ela tinha no currículo, 

e foi o que a possibilitou entrar no mestrado. O currículo estava em branco até que, em 2013, 

com o mestrado, ela começa a ir a congressos, fazer viagens, conhecer outros mundos e o 

currículo foi enchendo, e, como disse sua orientadora, em um ano, seu currículo seria outro, e 

realmente foi, e ela coloca o avião ali, pois simboliza que, indo de lugar a lugar, buscando 

informações e conhecimentos, ela foi se sentindo segura com esse meio de transporte, e ela é 

muito grata a sua orientadora, além de ter descoberto sua paixão na pesquisa, trabalhar com o 

adolescente, apesar de ter mudado a direção dos estudos, e toda essa história para contar, tanta 

correria, e como passa rápido, tudo isso faz parte da pessoa que ela é hoje, e não teria outra 

imagem para colocar, a não ser mesmo a questão do tempo. O tempo que fez parte dessa 

formação, e ela já está há quase sete anos ali naquele processo, que ela teve que se distanciar 
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daquela comemoração lá do início com a família, mas que ela espera encontrar, e, por isso vai 

aparecer no final, na última parte do seu memorial: a família. 

 

CPE- 4 (CO-PESQUISADOR EGRESSO 4) 

 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPE 4 “Corrida” 

 

O CPE - 4 trouxe um cartaz com um varal colado no meio dele e imagens de livros 

pendurados, além de outros desenhos e palavras. Inicia sua fala muito emocionada, e já 

chorando, começa a explicar o porquê das lágrimas. As lágrimas desciam porque ela nunca 

tinha parado para pensar na sua trajetória, e explica que a vida sempre foi correria, e por isso 

tem uma figura de corrida na sua produção. Ela diz ter sido a primeira palavra que encontrou, 

e diz que a enfermagem a escolheu, pois ela tinha feito o técnico de enfermagem e, 

trabalhando em um hospital, ganhou bolsa de 50% para faculdade e, em 2004, começou a 

graduação, período que chama de “sacrilégio”, pois teve um problema grave de saúde, na 

coluna, impossibilitando-a, por um tempo, de estudar, e depois retornou usando colar cervical, 

a capacidade para o trabalho diminuiu e, com isso, a renda caiu drasticamente, ao ponto de 

sair andando por uma longa distância todos dias para ir a faculdade, sem contar nada em casa, 

que não tinha dinheiro, pois optava em ter o dinheiro para obter materiais de estudo.  
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Em 2009, formou-se e conta que os professores já viam nela um potencial para 

docência, ela tinha um perfil de liderança forte, e logo que terminou a faculdade entrou na 

residência, em seguida, conheceu a emergência, e, no primeiro plantão, apaixonou-se, gostava 

da corrida para sobrevivência. Em 2011, entrou para lecionar em faculdade e, como primeira 

disciplina, que continua até hoje, foi a urgência e emergência.  

Para ela, passar para o aluno um pouco desse cuidado e importância da assistência ali 

na emergência reflete o que viveu durante todo o tempo de profissão, olhar atento, direcional, 

seguindo protocolos assistenciais até chegar ao sucesso, a sobrevivência (e o desenho retrata 

vitória).  

Em 2013, ela entra no mestrado, por isso, mostra várias cenas tensas, pois o mestrado 

foi um turbilhão na vida dela, proporcionou viagens, conhecimentos, congressos, e depois, em 

2017, entra no doutorado e entende que a docência já está na sua vida há muito tempo. 

Considera que o céu é o limite, e ainda tem muito a conhecer, a aprender, a aprimorar, e, 

quando ela ouviu o tema gerador, ficou se perguntando se o mestrado e doutorado 

contribuíram na vida docente dela. Inicialmente, ela logo pensou “NÃO”, mas aí, após refletir 

todo conhecimento, aprendizado, teorias, filósofos, a mudança do entendimento e como isso 

muda para o seu aluno, ela concluiu que “SIM”, contribuiu, e contribui muito.  

 

CPE- 5 (CO-PESQUISADOR EGRESSO 5) 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPE 5 “Minha Bagagem” 
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O CPE- 5 Fez uma bolsa de EVA, com alça colorida e várias figuras pregadas na 

bolsa. Inicia a explanação montando também uma linha cronológica da vida dela, lembrando-

se de quando começou a despertar para vida docente. Relata que foi bolsista de pesquisa no 

terceiro° período, que a mãe estudava com ela e ela já desenvolvia as atividades 

precocemente, e, quando ficava sozinha em casa, ela colocava as bonecas sentadas e fazia a 

mesma coisa que a mãe fazia com ela. Mas isso apagou da memória dela, e, quando ela entrou 

na sala naquele dia, olhando aquilo tudo exposto, materiais coloridos, ela se remeteu aos seus 

oito anos de idade, dando aulas para as bonecas. 

Quando foi pedida a produção, ela imaginou uma bolsa, que simbolizava bagagem, o 

que carregava, as experiências, e, por isso, colou uma figura de cachorro, que significava 

fidelidade, e o quão ela foi fiel a um cachorro desde os 15 anos, e aquela fidelidade dele para 

com ela também ela carrega para profissão, enfatizando o quanto devemos ser fiéis a nossa 

profissão, e não esquecer dos propósitos, mesmo que as coisas estejam difíceis, pois, ao fazer 

mestrado e doutorado, imagina-se que tudo vai aparecer, ficar mais fácil, mas não, às vezes 

aparecem mais dificuldades. Para ela, já fecharam portas por ela ter mestrado e muitos não 

querem ajudá-la por se sentirem ameaçados.  

Desde seu terceiro período da faculdade, ela já sabia a professora que queria ser e a 

diferença entre um professor que tinha experiência na prática. Ela viu que era isso que queria, 

passar experiência dentro de sala de aula para os alunos, porém sente dificuldade em se ver só 

na docência, pois ela acredita que ela tem que fazer a diferença não só para os alunos, mas 

para os residentes e os profissionais ao seu redor.  

O que foi aprendido ali na Pós, ela leva para vida, para convivência com o outro, e o 

passaporte ali simbolizava as viagens que ela experimentou desde a graduação. Sua paixão 

pelo campo das feridas também começou cedo, ela amava curativos, tinha o desejo de cuidar 

de feridas desde pequena, sem imaginar que um dia iria se especializar nisso. Na bolsa, ainda 

havia frutas, limão, uva, que significam tristezas e alegrias, coisas doces no caminho e 

também o amargo, e o agridoce que existe na vida é que faz eles crescerem a cada dia. A 

idosa com a medalha simboliza que não há idade para vencer, é só esperar o momento certo, 

não podemos ficar esperando cair do céu, mas temos que correr atrás. Muitas vezes nos 

sentimos diminuídos, e ela relata as opressões sofridas no trabalho atual, que ela tinha uma 
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ideia ao passar no concurso, mas, lá dentro, sente-se desvalorizada, e, sem aceitação do seu 

conhecimento pelos colegas, há resistência.  

E por isso ela entende que, às vezes, é impossível vencer sem esperar o momento 

certo. Na bolsa, ainda há a foto de uma boa comida, que, conforme ela vai melhorando na 

profissão e ganhando um pouco mais, vai se alimentando melhor. Passou dificuldades na 

família, que é grande, e, por ser a mais nova, era a última a ter o problema resolvido. Quando 

se lembra das dificuldades, ela até se emociona, pois tanta coisa aconteceu, mas tudo virou 

impulso para melhorar cada vez mais. Atrás de um deserto (remete-se ao memorial), eu 

enxerguei o flamingo, foquei no flamingo que é um animal muito concentrado, muito quieto, 

mas ela acha que existe um momento na vida que temos: o da carreira. 

 

CPE- 6 (CO-PESQUISADOR EGRESSO 6)

 
Memorial Acadêmico-Profissional do CPE 6 “Vinho bom,  professor Maturado” 

 

O CPE- 6 começa falando que escolheu apresentar seu memorial no formato de 

produção de vinho, desde a uva verde até a garrafa envasada na adega. Ele relata que primeiro 

escolheu a cor verde como símbolo de maturação, para mostrar que não está maduro ainda, 

que é quando chegamos à pós-graduação stricto sensu dessa forma, e escolheu também a 

garrafa verde vazia, pelo simples fato do que há nela, o oxigênio tão necessário para 

sobrevivermos.   

No mestrado e doutorado, alguém nos projeta de alguma forma por mais que ainda não 

vejamos o que nos tornaremos, então, ele relata que sempre quis ser professor, e, diferente de 

vários colegas, quando percebeu, já tinha virado professor. A cor branca na produção 

representa o vazio, o neutro, e que a gente vai precisar colorir; nesse processo, ele teve ajuda 

de professores e orientadores que viram algo nele. Em seguida, vêm as aulas, as disciplinas, 

os professores colocando ali um pouco da magia deles, desde a infância até os dias atuais, a 
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gente vai tomando forma (e mostra a produção  do vinho), e ele já se considera o maduro 

(aponta no memorial), muitas vezes, a pesquisa, a sala de aula foram desafiadoras, ele não se 

imaginava ali, e depois com, o passar do tempo e amadurecimento, dando seu toque pessoal 

nas coisas, e pegando um pouco de cada um, as contribuições dos colegas, dos nossos 

professores, vamos criando a nossa marca.  

E tendo reconhecimento desta projeção que fizeram em nós, vem a necessidade de 

saber mais conteúdo, o que nos faz fazer um mestrado, um doutorado, ir para eventos e fazer 

especialização, aquela ideia do aperfeiçoamento. Com isso, vai criando seguidores, bolsistas, 

alunos, orientandos, que nos imitam, e nós temos responsabilidades, eles se espelham em nós, 

pois essa rede de seguidores beberá da nossa fonte, e, depois, irá se tornar pronta, já em 

condições de servir e de ser experimentado (e, mais uma vez, remete-se aos vinhos), e, por 

isso, coloca a cor dourada, porque é gratificante ver um aluno ser colega de trabalho, prestar 

assistência, ser útil ao outro de alguma forma. Ele já se espelhava vendo seus professores 

muitos mais novos dando aulas maravilhosas, influenciando pessoas, e nós vamos pegando 

um pouco dessas pessoas, ficamos parecidos como eu e minha orientadora, e é isso que ele 

quer passar para os alunos.  

 

CPE- 7 (CO-PESQUISADOR EGRESSO 7) 

 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPE 7 “Vitória” 
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O CPE- 7 fez o memorial em forma de cartaz, e começa falando que, antes de falar da 

trajetória acadêmica da vida, vai falar um pouco da infância que ela acha ter relação com a 

enfermagem, e talvez, sem nem mesmo entender o que era ser enfermeiro, desde criança, 

dizia que queria ser enfermeira porque queria cuidar de gente. A vida dela foi difícil, família 

muito humilde, passou pela separação dos pais, mudança de Recife para o Rio, muitas 

dificuldades financeiras, e ela, mesmo assim, sempre estudando, ela queria ser alguém na 

vida, mesmo sem entender o que era ser alguém, se era falar bem, se vestir bem, etc. Ela não 

sabia ao certo o que fazer, aos 12 anos, fez o curso operacional de saúde, e, depois, o técnico 

de enfermagem, e foi trabalhar com idoso, e viu que aquilo fazia muito bem. E isso representa 

a história dela, ascender, poder trabalhar e ter o próprio dinheiro, enquanto ela estudava, ela 

só queria se formar, o sonho era só esse a princípio, ela só pensava em ganhar dinheiro e 

ajudar a família.  

Ela percebeu que era a enfermagem que queria, e ter pessoas precisando de auxílio ao 

redor dela a fazia crescer. Foi desafiada por um familiar, e aquilo a marcou profundamente. 

Ela estava decidida em ser alguém na vida. E estudando, estudando e trabalhando, vários 

empregos, e ela ganhando o dinheiro dela. Fez um concurso para técnico de enfermagem, e, 

quando recebeu aprovação aos 25 anos, ela estava internada no centro de tratamento de 

queimados, e dois anos depois, foi chamada para um concurso bem melhor. Ela mostra no 

memorial a representação da dificuldade de todo esse período, da recuperação, a família 

gastou todo recurso financeiro que tinha para tratamento dela, tentar melhorar a aparência que 

o trauma deixou (queimadura), e ela estava com muitas cicatrizes e restrições motoras.  

Amigos ajudaram com rifa e bingo, no entanto, para se recuperar, ela ficou por dois 

anos em tratamento rigoroso e não saia de casa, apenas para tratamento médico. Depois que 

voltou a trabalhar, foi relotada para outro hospital, e lá conheceu o grande amor da vida dela, 

o filho, o presente de Deus, que ela adotou. Ele deu força, e ela foi fazer faculdade. Porém, ela 

não conseguiria fazer graduação na rede pública, pois precisava trabalhar durante o dia, ela 

fez serviço social, e, depois, por oportunidade, foi fazer Enfermagem, com mais de 30 anos, 

numa faculdade particular. Ela falava consigo mesmo que iria conseguir, e, após a faculdade, 

foi aprovada no concurso do INCA como enfermeira, ela se sentia só mais uma, mas 

conseguiu. 
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Para o mestrado, ela tinha ideia de um projeto, porém, ainda na graduação, lembrava-

se que começou sua carreira docente, ela viu que aquilo era bom demais, quanto mais fazia, 

mais queria, ela estudava e ajudava os alunos e era espelho para eles. Ser enfermeira e dar 

aula era a junção que ela precisava para completar sua docência, ela queria contribuir de 

verdade com a realidade da prática. Quanto mais você aprende, você se especializa, você 

estuda, mais você tem coragem, disposição, para ir lá falar, sem medo de falar coisas erradas, 

ajudar aos outros.  

Ela vê a evolução da aula que ela dá hoje, muita coisa mudou, ela deu aula por 10 

anos, ela sabe a diferença que faz estudar. E, apesar da grande dificuldade que ela passou no 

mestrado, chorava todos os dias, queria desistir, perguntava-se por que estava ali ainda, pela 

família, não desistiu. E ela termina o memorial com sol, com alegria, mas com nuvens 

também ali. Enfrentou hostilidade no trabalho, mas, pelo sucesso e sem brigar, foi 

reconhecido tamanho impacto na instituição. Fazer doutorado a faz diferente numa palestra, 

na postura conversando com outros profissionais, no encontro com residentes, na sala de aula, 

faz toda diferença. Essa formação é importante SIM, porém precisamos entender o que é inato 

a nós, entender quem nós somos, para saber em que os alunos vão se espelhar. E entender 

também que não é só o brilho na vida, as plumas podem molhar, e, uma hora, a gente está por 

cima, e outra, está por baixo, e por isso é importante ter fé, coragem, força, e saber que as 

coisas mudam, e que, por vezes, precisamos de alguma mão para puxar.  

 

CPE - 8 (CO-PESQUISADOR EGRESSO 8) 

 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPE 8 “Que toda dúvida gere luta e que toda luta gere crescimento” 
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O CPE- 8 fez um memorial em forma de cartaz. Ela questiona a pergunta do tema 

gerador, e diz que, desde a graduação, pensava que não adiantava fazer qualquer 

especialização, ou qualquer mestrado, pois ela queria estudar algo que fosse colocar em  

prática, e fez especializações relacionadas aos campos de trabalho da época que atuava neles, 

mas se deu conta de que a saúde do trabalhador era uma área que a encantava, e ela foi fazer a 

pós-graduação lato sensu, e foi onde conheceu uma professora na UFF, e, em paralelo a esse 

curso, fazia o curso de formação de enfermeiros para serem professores do nível auxiliar e 

técnico de enfermagem, e estudava e trabalhava, até que foi passando em vários concursos, 

porém, até ser chamada em algum desses demorou.  

No primeiro, foi chamada para dar aula em curso técnico e ser preceptora de estágio, 

mas, logo depois, teve filho e não pode continuar, trabalhou na Petrobras e, depois, no 

Ministério da Saúde, mas tinha o desejo de passar para o CEFET, onde tentou por cinco vezes 

até que passou e está lá até hoje.  

Então, ela pensou em ficar no CEFET e na área hospitalar, apesar de gostar muito de 

saúde da família ela imaginou que tinha chegado a hora de sair, e com outra aprovação foi 

trabalhar com visita domiciliar. Começou a observar os problemas e a se inquietar com as 

questões do serviço, e teve oportunidade de fazer o mestrado profissional da Fiocruz, em uma 

seleção para servidores, ela entrou, mas foi fazer a prova por insistência da chefe, pois 

pensava que não passaria. E quando conseguiu, foi uma alegria muito grande, e foi uma 

correria, estudo e trabalho, muitas disciplinas, mas ela queria muito através do mestrado fazer 

a diferença para o trabalho. E no cenário da sua prática, ela viu que o grande problema era 

violência urbana que, muitas vezes, impedia a visita domiciliar, com isso, ela viu que a luta 

dela era pelas comunidades, pelos direitos humanos, pelo SUS. 

Ela teve um problema no decorrer do curso com o financiamento, e depois com 

orientador. Mas tinha um enorme compromisso com sua chefia de terminar o curso. Com três 

meses para finalizar, o orientador recusou sua pesquisa e ela foi atrás de ajuda da professora 

da UFF, que se tornou amiga desde a especialização em saúde do trabalhador. E nesse 

momento, emociona-se ao contar o desafio que foi terminar o mestrado num espaço tão curto 

de tempo e não desistindo de pesquisar o que ela queria. E conseguiu.  E hoje tem o trabalho 

dela como referência de desospitalização no Rio de Janeiro; montou câmara técnica, ministra 

palestras e faz produções científica na temática.  



112 
 

 
 

Apesar de turbulentos momentos políticos na instituição, ela se manteve no serviço e 

essa câmara técnica só cresce e expande. Ela nunca se recusa a levar conhecimento para 

nenhum lugar, e ela fala disso o tempo todo em sala de aula no técnico e fica feliz em ver ex-

alunos caminhando com sucesso, engajados na pesquisa, ela vê várias sementes crescendo. E 

no memorial, ela traz uma figura de um carro, que significa inovação, o que ela tem que levar 

aos alunos, e o mestrado trouxe isso para ela, que a aula pode ser diferente, que a forma de 

avaliar pode ser diferente, que produzir conhecimento de um modo diferente pode ser bom, 

ela enxerga a dificuldade e potências nos alunos, e renova e se renova com eles e para eles, 

acreditando que, pelo mestrado, vieram contribuições maravilhosas e geniais.  

 

5.1.2 Síntese Cultural do GP - OFICINA 1: Egressos  

 

A pós-graduação stricto sensu, segundo o GPE, contribuiu para ampliar suas visões de 

mundo, pois deu a oportunidade de frequentar eventos, congressos, até mesmo fora do estado 

e do país, e isso trouxe bagagem para eles. Com isso, e também no próprio programa, com as 

aulas, trouxeram novos conhecimentos e atualizações. Além da questão do conhecimento, o 

título proporciona maior respeito no meio dos colegas do trabalho, e ganhos pessoais, pois 

começam a perceber maior competência, e isso também contribui para construção de uma 

identidade emocional.  

A pós-graduação oferece o “Glamour social”, mas nem sempre ensina a mantê-lo, 

mesmo por trás de tristezas, cada um reage de uma forma, uns choram mais, outros são mais 

“secos”, mas isso tudo contribui para um “autoconhecimento”, o movimento de lutas e 

vitórias, sofrimento, altos e baixos, contribui para amadurecimento, e posteriormente ascensão 

na carreira.  

E também se pode apontar convergência na produção do conhecimento que a PG 

constitui, desde entender o referencial teórico, até como transmitir isso ao aluno, dando 

consistência para você, além de conhecer, poder passar adiante.  

E a resposta negativa à pergunta do tema gerador, que inicialmente emergiu no grupo, 

vem da lembrança das situações vividas durante o curso, onde os estudantes vivenciam um 

autoquestionamento do porquê estarem ali, até perceber as funções da PG e entender que ela 

veio para que você tenha mais bagagem, de preparar uma aula, de entender uma teoria, de 

conhecer mais.  
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A dificuldade no percurso da PG expôs a fé, a força necessária para seguir, e não 

necessariamente religião, mas fé, espiritualidade, além da história de vida na infância, um 

passado que mexe com a docência, com o futuro. Tudo é a maneira que algo é cobrado, as 

respostas rápidas exigidas, as publicações solicitadas, os tantos autores para ler e dominar, um 

turbilhão de coisas que, muitas vezes, dificultou que prosseguissem, e aí vêm as desistências, 

o sofrimento e, com isso, cria-se, muitas vezes, o desejo de repercutir esse comportamento na 

prática docente, o desejo de fazer igual, e fazer o aluno sofrer assim como eles sofreram, e 

isso prejudica a sala de aula. Às vezes, é preciso ser mais duro, às vezes mais flexível, não 

haverá 100% para nenhum lado, porém o título não pode levar a esse comportamento, à 

soberba. 

O modelo do orientador também influencia na carreira docente. Nem todos se 

identificam com seu orientador, e, às vezes, esse professor será o modelo que você vai querer 

seguir, ou o modelo a não ser seguido. A influência de outros professores pode ser de forma 

positiva ou negativa. É uma escolha.  

Eles aprenderam a importância de olhar o aluno com suas dificuldades, limites a serem 

vencidos na sala de aula e, principalmente, potências a serem descobertas pois cada aluno é 

único, singular, tem seu jeito de aprender que o professor tem que descobrir, criar, inventar, 

mudar a avaliação.  

Acreditam que deveria haver, na pós-graduação, uma disciplina sobre 

autoconhecimento e comunicação, pois muitos problemas acontecem por falha da 

comunicação, falta de inteligência emocional, que pode ser um recurso utilizado em sala de 

aula. E isso também repercute na assistência, também é um problema no campo da prática 

assistencial.   

Segundo as narrativas na oficina, foi possível destacar como o grupo de egressos 

destaca as contribuições da PG stricto sensu para suas carreiras de professor: 

 Ampliar Visão de mundo; 

 Status profissional; 

 Novos conhecimentos/ atualização; 

 Apropriação de referenciais teóricos 

 O Título traz ganhos pessoais e respeito comum (Reconhecimento); 

 Construção de sua Identidade emocional; 

 Ascensão na Carreira (mobilidade no mercado); 
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 Tristezas e Alegrias (sofrimento e vitórias ao mesmo tempo);  

 Amadurecimento (levando em consideração tantas experiências); 

 Fortalecimento da Fé (da espiritualidade); 

 Ganho Cultural e intelectual; 

 Experimentaram cobranças excessivas que contribuíram para desistência, ou para 

quererem virar docente e fazer igual (vingança/ reproduzir mesma postura). 

 Lembrança marcante do Orientador – como ser um modelo, um exemplo (do que ser 

ou do que não quer ser). 

 

5.2 Produção de Dados - Oficina 2: “Varal Acadêmico-profissional” - Grupo Pesquisador 

Docentes (GPD) 

 

A seguir, breve quadro de caracterização (quadro 6) dos co-pesquisadores do grupo de 

docentes da segunda oficina do estudo:  

  

Quadro 6 - Caracterização do Grupo Pesquisador Docentes (GPD). 

13/06/2019 CPD 1 CPD 2 CPD 3 CPD 4 CPD 5 CPD 6 

Idade 60 43 56  49 56 

Gênero F F M F F M 

Ano de 

formatura da 

graduação: 

1980 2000 Não 

informou 

1985 1993 1984 

Tempo de 

docência: 

35 anos 16 anos 30 anos 22 anos 23 anos 30 anos 

Tempo de 

docência da 

pós-

graduação 

stricto sensu 

4 anos 7 anos Não 

respondeu 

08 anos 14 anos 11 anos 

Área de 

doutorado 

cursado 

Enfermage

m  

Enfermagem Enfermage

m 

Saúde 

coletiva 

Saúde 

coletiva 

Saúde 

pública 

Estágio 

docente 

durante o 

curso 

Sim  Sim Não 

respondeu 

Sim Sim Não 

Disciplina no Sim, 04 Sim Não Sim Não Não 
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mestrado 

relacionada à 

docência  

disciplinas respondeu 

Professor (a) 

que mais 

marcou a 

vida  

Sim, 

Cilene 

Costardi 

Sim, Vera 

Sobral 

Não 

respondeu 

Sim, 

Maísa 

Araúo e 

Irene 

Gallindo 

Sim, Elza Sim, 

Oswaldo 

Maciel 

 Período de 

formação 

com esse (a) 

professor (a) 

06 anos Graduação Não 

respondeu 

Graduação 

e 

habilitação 

Primário 2 semestres 

(graduação) 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Nesse grupo de professores, todos tinham pelo menos 15 anos de docência, e dentro da 

pós-graduação, alguns são recentes, e outros, desde o início do mestrado na UFF, um 

professor não teve estágio docente e o mestrado/doutorado não teve disciplina que abordasse 

docência. Todos se lembram de um professor que marcou a vida deles de alguma forma.  

Abaixo um quadro (quadro 7) representando os objetos e suas explanações para se 

apresentarem: 

 

Quadro 7 - GPD e os objetos apreendidos na dinâmica de apresentação. 

Pesquisador (P) 

/Facilitador (F) / 

Co-Pesquisador 

(CP) 

Objeto Percepção 

P Microfone Lembrou das palestras na área d e terapia intensiva e aulas 

fora da cidade que sente falta e diminuiu pela filha 

CPD 2 Almotolia Não viu uma almotolia, mas um pote de catchup/maionese e 

lembrou que a sala de aula se estende às vezes até um lanche 

junto ao aluno 

CPD 5 Flores Simbolizou a própria docência, que permite ver o desabrochar 

com o conhecimento 

CPD 1 Esponja  

No cuidado a mulher vira uma “esponja” no trabalho de parto 

tenta absorver tudo dela e fazer uma troca 

CPD 3 Celular Representou a comunicação e como docente deve expandir a 

capacidade de comunicação  

CPD 4 Nutella Significou Insegurança, ela apreensiva pois trabalha na saúde 

coletiva e não diretamente com enfermeiros 

CPD 6 - Não chegou a tempo 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 



116 
 

 
 

 

5.2.1 Explanações das produções dos memoriais  

 

Cada co-pesquisador nessa oficina realizou duas produções, sendo a primeira o seu 

memorial, e a segunda pergunta só poderia ser respondida através de um desenho, cuja cor da 

folha eles escolheram, e a técnica poderia ser em tinta ou em lápis/giz/hidrocor. As 

explanações de ambas as produções foram unidas numa fala só de cada CP. Abaixo, seguem 

os quadros com a descrição do que foi produzido em cada memorial (Quadro 8) e com a 

associação realizada entre a cor escolhida e o desenho feito e seu significado (Quadro 9), 

seguidos das explanações de cada produção: 

 

Quadro 8 - Quadro de descrição dos memoriais produzidos pelos co-pesquisadores docentes na parte 1 da 

oficina 

Co-pesquisador 

Docente 
Descrição do Memorial Artístico 

Síntese do sentido da 

trajetória docente 

CPD 1 

Memorial em formato de cartaz, simulando 

fundo do mar, com linha do tempo desde o 

início da formação, usou colagem e desenho. 

Muita figura de peixes. 

CONSTRUÇÃO 

CPD 2 

Memorial em formato de cartaz desconstruído, 

com iniciais da universidade em que atua em 

destaque, e linha do tempo da graduação em 

diante. Usou colagem e desenho. Muita figura 

em movimento. 

INFLUENCIAR/INSPIRAR: 

“Quem tem porquê enfrenta 

qualquer como. 

CPD 3 

Memorial em folha A3, semelhante a um 

quadro. Utilizou pintura, cores diversas e 

presença dos quatro elementos da natureza. 

SABEDORIA 

CPD 4 

Memorial em formato de baguá1, utilizou 

folha A4 e fitas de cetim, adesivos e desenho. 

Muita figura de flores, centro da figura vazio.  

COMPARTILHAMENTO 

CPD 5 

Memorial em formato de cartaz desconstruído, 

utilizou colagem, adesivos, blocos 

autoadesivos e desenho, com fitas espalhadas 

e marcos com datas porém fora da ordem 

cronológica. Não se podia visualizar onde era 

início ou fim no emaranhado de fitas.  

A Linha percorrida para a 

carreira docente, com certeza 

não é linear. É marcada por 

muitas curvas, subidas, 

descidas e pausas. O sentido é 

mutante e dado pelos 

encontros que se cruzam por 

entre as linhas. Um corpo em 

movimento. 

CPD 6 

Memorial em folha A4, utilizou colagem e 

desenho. Presença de raízes e figura de mar e 

estrela.  

TRANSFORMAÇÃO 

(Elaborado pela autora, 2020). 

                                                           
1 Baguá: Diagrama, mapa, octogonal, com origem filosófica do Feng Shui da China, cada parte 

simboliza áreas da vida, cada parte pode ter sua cor, seu elemento, seu significado. 
 



117 
 

 
 

 

 

 

Quadro 9: GPD e a percepção principal da produção do desenho e cor escolhida na parte 2 da oficina 

CPD Cor da folha 

escolhida 

Significado da cor escolhida  

CPD 1 Preta 

Cor preta porque aprendeu que preto e cinza são cores 

que levam à introspecção, o que tira você do corpo, e 

também porque apagamos a luz para a mulher parir 

CPD 2 Rosa 
Cor rosa porque associou com a Barbie, um apelido que 

os alunos deram a ela e do qual ela gosta 

CPD 3 Azul 
Cor azul que ali simbolizou coisas boas, ao contrário do 

vermelho exposto no desenho, simbolizando coisa ruim 

CPD 4 Laranja 
Cor laranja porque gosta de vermelho vivo e só achou 

essa cor mais próxima exposta 

CPD 5 Preta 
Cor preta porque absorve todas as cores, ao passar pela 

cor preta, você percebe que ela contempla as outras 

CPD 6 Branca 
Cor branca significava o vazio, o em branco, para, então, 

ser preenchido 

 

 

CPD 1 (CO-PESUISADOR DOCENTE 1) 

 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPD 1 “Entre as ondas sem pesar” 
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Produção do CPD 1 na Oficina 2 

 

Apresentou um memorial em formato cartaz, com fitas de cetim na cor azul em 

movimento ondulado, e figuras espalhadas sobre as fitas. A CP retrata o memorial 

inicialmente começando no mar, onde se encontra submersa e sentindo as correntes marinhas, 

não conseguindo nadar e, se tentasse nadar contra a correnteza, ficaria muito cansada. Destaca 

como primeiro marco em 1980, onde ela fazia o ensino médio chamado “científico” que era 

diferente do “normal” (antiga formação de professores) que todas as colegas faziam, e nessa 

época, as mulheres eram consideradas sub-humanas, as mulheres tentavam espaço, mas 

ninguém sabia onde iriam parar, mas elas estavam correndo.  

Nessa época, ela também começa a conviver com mulheres sem estudo, que não 

trabalhavam, à época uma representação social daquele grupo. Em 1982, ingressa na UERJ 

para fazer especialização na área da educação, onde consegue se debruçar sobre aspectos da 

educação. Nesse mesmo tempo, passa pela situação de que duas mulheres estudantes de 

arquitetura da UERJ são agredidas, e ela se engaja no seu primeiro movimento social na 

formação da mulher, e, nessa formação, começa a ver um mar, sobre o qual ela apenas 

conhece um pedacinho. 



119 
 

 
 

Em 1993, termina o curso e ingressa no mestrado, onde conhece uma grande amiga, 

que faleceu em 2000, antes mesmo de terminar o doutorado que ambas estavam cursando na 

USP. Ali ela apresenta um renascer das cinzas, pois foi uma virada na vida dela: desanimou 

da tese, queria desistir, não queria mais ir para SP nem continuar aquela tese, pois aquilo 

mexia com ela; a amiga teve um filho que, antes mesmo de completar seu primeiro ano, 

perdeu a mãe. Ela não tinha mais expectativa sobre o curso, pois a fazia lembrar.  

Entretanto, conheceu uma professora, a que ela citou lá no fichamento que marcou a 

vida dela, que trouxe a ela a oportunidade, deu três meses para ela finalizar a tese, e, ao final 

desse prazo, fez uma ligação, disse que a vida deveria continuar, que era um caminho, uma 

ponte, foi um acontecimento que ela passou, e que poderia escolher voltar ou parar. Por isso o 

avião no memorial, ela vai caminhar, e a prancha para não mais ficar submersa, para vir à 

tona e fazer a carreira docente. Então, as experiências docentes dela começam com ela se 

inserindo na área da saúde da mulher, da educação. E para responder a segunda pergunta, no 

desenho da folha preta, existem pegadas, explicando que Caminha junto ao aluno em busca do 

conhecimento. Acende a luz, há horas em que ela coloca o aluno no colo, há horas em que o 

professor coloca ela no colo e depois eles se “formam” e cada um segue seu caminho. Trecho 

final:  

 

“Eu aprendi que toda vez que um autor na mídia quer colocar alguma coisa em 

introspecção, fazer uma cena, e eu que sou do lado das mulheres, ou então porque quer 

mostrar o sexo para insinuar alguma coisa ele usa ou o cinza ou o preto, porque vai dar 

impressão de retirar você do corpo, e dá a você a introspecção, por isso eu escolhi o preto, a 

gente apaga a luz também para a mulher parir”. CPD- 1 
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CPD 2 (CO-PESUISADOR DOCENTE 2) 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPD 2 “Aprender, amadurecer, sentir, viver e ressignificar” 

 

 

Produção do CPD 2 na Oficina 2 
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Fez um memorial em formato de cartaz, mas desconstruído, uma logomarca da UFF 

destacada e figuras e desenhos, e simulou uma linha do tempo. Inicia colocando que sua 

experiência começou em 1996, quando ingressou na UFF, e ali tem a representação de 

amigos, de borboleta, que é o florescer, a entrada na universidade veio com muita perspectiva, 

e a figura da Alice (da história infantil “Alice no País das Maravilhas”) que significava que, 

quando você entra na faculdade, você fica meio perdido, não sabe qual é o caminho, todos os 

caminhos servem. E simbolizou a sua formatura e a comemoração, e sua aproximação com os 

livros, que contribui muito para ela na questão da pesquisa e gosto pela leitura.  

Também põe a questão da espiritualidade, a criança brincando, a felicidade do 

emprego e das trocas, de estar com as pessoas. O avião significa o pós-doutoramento (realizou 

fora do país), ali começou a consolidar o cuidado, a arte, e ela dá mais atenção ao zelo pelas 

coisas importantes, e a garrafa de vinho no final simboliza o momento em que se encontra 

bem consigo mesma, sente-se mais segura com relação à docência, aprendizados vão se 

consolidando, e tem certeza de que isso contribui muito para formação docente, não só a 

questão do conhecimento, mas você estar bem consigo mesmo e poder trocar com seus 

colegas e alunos também. Para responder a segunda pergunta, na folha rosa, desenhou uma 

boca, um cérebro, um coração, uma mão, uma figura representando ioga, fazendo relação aos 

elementos necessários para uma docência, para contribuir com o aluno. Trecho final:  

 

“É, eu acho que eu contribuo com o olhar, assim a atenção, de ficar atenta ao aluno, 

que cada aluno é um ser singular, único, de você não colocar eles todos no mesmo bolo, e ser 

um professor sempre com a mesma coisa, sabe, mesma aula. É você se reinventar. E eu 

coloquei a boca porque você tem que compartilhar o conhecimento que tem ai no cérebro. 

Então a boca que é a questão de você trocar, da maneira como você troca também isso é 

importante, e o cérebro que tem a ver com a questão do conhecimento, tem que ter 

conhecimento, mas eu coloquei dentro o coração também, não adianta você ser um professor 

com muito conhecimento mas que você não tenha a questão da solidariedade, da compaixão, 

a questão da empatia com o aluno. Coloquei a mão, que eu penso que o toque na nossa 

profissão isso é muito importante, então é o toque, é o trocar, é o compartilhar, é com o 

aluno e com os colegas também. Eu aprendi muito, para mim hoje é uma honra estar aqui, 

todos foram meus professores, e eu estou aqui, e, no final eu coloquei o coração e coloquei 

um bonequinho de ioga sentado. Então eu coloquei a questão do amor, que eu acho que na 
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docência tem que ter muito amor, porque a gente sai daqui a gente vai para casa, a gente 

continua trabalhando sábado e domingo, e cada vez mais com as pressões que a gente tem, 

então é publicação, é edital pra cá, pra lá, é aluno que atravessa você, com os problemas 

dele, os seus problemas que você tem também, e o ioga transformou a minha vida, assim, 

para eu tentar me conectar comigo mesmo, e assim, viver o momento presente, não ficar 

naquela coisa de ter que dar conta de tudo e de todos, é isso. A escolha da cor não foi 

aleatória, a escolha da cor, assim, quando eu comecei a docência, eu tinha um apelido de 

professora Barbie, aí eu vi o rosa e me lembrei Barbie. CPD - 2 

 

CPD 3 (CO-PESQUISADOR DOCENTE 3)

 
Memorial Acadêmico-Profissional do CPD 3 “Conexões, emoções e desejo” 
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Produção do CPD 3 na Oficina 2 

 

Fez um memorial numa folha A4 em layout paisagem, utilizou pintura e figuras. Inicia 

explicando que fez uma obra inacabada, que começa retratando a infância, pois conta que 

sempre brincava com aviões e, ao dizer que iria viajar, a mãe contava que não queria ficar 

sem ele e ele sempre respondia que iria trabalhar. Isso ainda criança, sem saber que 

aconteceria isso na vida. Sempre foi uma criança curiosa, que teve muito contato com a terra, 

que brincava muito, tinha contato com natureza, e desde os 15 anos, já começou a se 

experienciar na docência, pois dava aulas de catecismo, e assim foi por alguns anos. Ao servir 

o exército, teve contato com o corpo da saúde, e ali decidiu fazer enfermagem, dentro da 

realidade dele, com o apoio dos pais, inclusive o pai, que era militar, mas o apoiou.  

Na produção, mostra a universidade, ficou pensando na questão das descobertas e 

conhecimentos, e que foi instigado a pensar que poderia ser professor. Já tinha o desejo de 

fazer mestrado e doutorado. Ao mesmo tempo em que estava fazendo enfermagem decidiu 

fazer psicologia, o que começou a mexer com o pensamento dele. Formou-se, começou a 

trabalhar, fez especialização em metodologia do ensino superior, e ali teve realmente a 

decisão de ser docente, isso em 1988/1989.  
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Fez concurso para UFF para professor auxiliar e passou em primeiro lugar, teve um 

certo conflito em ser professor e colega de trabalho dos seus próprios professores, mas 

começou a lecionar. Percebe que tem na carreira o elemento consciente da decisão e outros 

elementos inconscientes que você vai elaborando durante a vida, e vai se aperfeiçoando, 

contando com ajuda, e mostra, no memorial, família, amigos, trabalho, que são mediadores da 

vida, mesmo aqueles com quem teve experiências ruins.  

No desenho, faz duas blusas, uma vermelha e uma azul. A blusa vermelha representa o 

mestrado, o doutorado, fases que requerem um rito de passagem, as defesas, que requerem 

dedicação, esforço, dando implicações inclusive, e a dificuldade da compreensão pela família, 

e ainda todos os seus compromissos. Passou por problemas durante o mestrado, mas resolveu, 

e acredita que chega uma certa idade em que não tem que ficar só lamentando, tem que 

elaborar e tentar ver a vida de outra forma.  

E aí vem a cor azul. Ele passa no concurso da UFF para professor Titular, também 

inicia o doutorado em São Paulo. E na escola de enfermagem, tem o desejo de ajudar, de 

contribuir para a escola, e, nessa época, um grupo de professores reuniu-se para construção do 

programa acadêmico, então, ele vê uma fase fértil, pode coordenar todo o processo de criação 

em conjunto, nada individual, e, por isso, tem uma árvore. A árvore começa pequenininha, 

mas agora ela já está com frutos, e ele faz uma reflexão sobre quais foram os seus frutos, com 

o que ele pode contribuir, quais foram os limites. E ele tem uma visão que estava na praia, 

andando à beira mar, e, ao mesmo tempo, desenha os elementos da terra, água, terra, ar e 

calor, onde o corpo é imanência e o sol representa a transcendência, coisas que a gente vai 

aprendendo a lidar com a vida, do transcendente ao imanente. Então, vários foram os desafios; 

ele diz não ter sido fácil, que não é a favor do sadismo pedagógico, não acha que tem que 

haver sofrimento, acha que as coisas devem ser feitas com satisfação, porém com 

compromissos, cumprindo prazos, mas tendo apoio dos mediadores e estímulo dos colegas 

para nos tornarmos a pessoa que somos. Para responder a segunda pergunta, também usa a 

pintura, e não cita o porquê da cor escolhida. Trecho final:  

 

“É aqui segue mais ou menos o que eu fiz, uma pessoa madura já aproximando da 

terceira idade, que passou a ser um vegetal completo, com caule, raiz, folha, flor, tudo e 

também a gente começa a produzir nossos frutos, as sementes. Então acho que a função do 

professor não é de podar, ele tem que ajudar (crescer), tem que ajudar a fecundidade, para 
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que as questões, as sementes, as ideias, que seriam as sementes, as motivações, possam ser 

desenvolvidas nesse processo. Então uma árvore que ficaria o mais próximo de mim, semente 

que de repente tento ajudar, que cada um tem a sua semente, mas você ajuda a ter água, ter 

um fluxo, e essa mão me deu uma noção do que é a questão mística, mística do Deus pai e ao 

mesmo tempo uma figura masculina de um pai. Como tem a questão da mãe, e o que você 

pode ajudar nesse processo de cuidado, de acolher, e aqui são as árvores, que seriam as 

pessoas que passam por você e o que que a gente espera? Que elas frutifiquem, que elas 

produzam flores e frutos, e sejam capazes de mudar essa realidade que nós vivemos. Quando 

você observa o colega, quando trata-o bem, acho que já é alguma coisa, e quando não, você 

não se sente muito bem acolhido por pessoas que passaram pela sua formação, e às vezes é 

frustrante em certo momento, mas assim eu, estou aqui falando de mim, sou um cara que tem 

esperança. A gente tem que ter a esperança, sempre vai nos mover nessa construção de 

pessoas, porque a gente aposta em pessoas, a gente tá falando de pessoas e ensinando 

também, aí então a perspectiva de esperança é importante nesse sentido, esses elementos 

voltam novamente, calor, a água, a terra, o vento, são partes do processo”. CPD- 3 

 

CPD 4 (CO-PESUISADOR DOCENTE 4) 

 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPD 4 “lado a lado” 
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Produção do CPD 4 na Oficina 2 

 

A CPD4 faz o memorial em formato de baguá. Inicia sua fala citando que acha que já 

nasceu professora. Desde a infância, apresentava elementos mostrando um pouco dessa 

trajetória, e como todos ali, teve influência de vários setores da vida, e tenta fazer um baguá, 

que contém oito partes, para mostrar um pouco de todas as dimensões que a constituíram 

professora, e a levaram a pensar de forma mais ampliada. Após fazer a graduação, foi direto 

para licenciatura e já terminou com habilitação para professora. Aos 32 anos, já atua na 

educação, e gosta muito, pois escolheu aquilo para a vida. Numa parte, havia um desenho de 

uma flor, que ela cita ser como aquelas atividades que pedia ao aluno para desenhar uma flor 

e se cobrava rigorosidade em cada pétala, tamanho, simetria, etc. E isso para demonstrar a 

exigência, obediência, assim ela era.  

E depois refletindo, usando saberes de várias vertentes, refazendo essa ideia, e não se 

constituindo como só ela dona da verdade na produção do conhecimento, isso foi mudando. O 

desenho tem ela, um rosto mostrando felicidade, satisfação, era aquilo ali, ela morreria assim, 

professora, e um pouco disso ela traz na perspectiva da formação, do aluno. Trecho Final: 

“Por isso fiz uma roda, com todos iguais, e estou está na roda, quis mostrar que cada 

um tem uma luz, a luz do conhecimento, do saber, e um pouco da cônica dela como docente 
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hoje da pós-graduação é poder trazer essas várias pessoas que querem construir 

conhecimento, que queiram se formar docentes, para que trabalhem de uma maneira muito 

mais ampla, mais coletiva, tem uma coisa que faço desde a graduação a pós-graduação que é 

o respeitar os saberes e construir juntos. Eu escolhi o vermelho por ser vivo, gosto de 

vermelho, e o papel laranja foi o mais próximo”. CPD4 

 

CPD 5 (CO-PESUISADOR DOCENTE 5) 

 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPD 5 “Entre lugares, sem começo sem fim” 
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Produção do CPD5 na Oficina 2 

 

A CPD5 fez o memorial numa cartolina branca, utilizou desenho, adesivo, carimbos e 

colagem. A produção não tem indicação de início, e ela diz nem saber por onde começar a 

explicar, pois, para ela, não existe início nem fim, ao longo da vida, dos encontros, das 

experiências que a levaram aonde está hoje.  

Então, nunca teve ideia fixa de absolutamente nada, as coisas foram acontecendo e se 

sucedendo e ela aproveitando as experiências à medida que iam ocorrendo, por isso diz não 

ter um início de carreira, não tem um início que começou a pensar em ser docente. A 

construção de professor foi tecida, escolheu ser enfermeira, então, o que a experiência de 

enfermeira que ela porta hoje fez para que se constituir professora (faz a pergunta)?. Ela 

acredita ter isso, um caminho de conexão com o grupo que a enfermagem deu, a enfermagem 

trouxe a habilidade técnica e isso a possibilita, hoje, ser docente, ir a campo e gostar de estar 

em campo, e se ela é professora da enfermagem, essa experiência é muito clara.  

Mas nesse caminho, nessas idas e vindas, há muita dúvida, não é doce, essas 

experiências é que a fazem ser professora, fazem-na ser multidão, quando ela se constitui 

multidão, aí ela acha que a possibilita ser professora, e experimentar-se desse “outrar-se”, 

nesse movimento, de sim e não, de busca incessante da vida. E ela enfatiza que não está se 

referindo a conhecimento, mas à experimentação que a levam a estar como está agora, sem 
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início nem fim, mas com perguntas. Escolhe a cor preta para a segunda etapa da oficina, e usa 

desenho colorido e neon na folha. Segue Trecho Final:  

 

“E ai porque que eu escolhi o preto? Porque o preto é a cor que absorve todas as 

cores, e quando você passa pelo preto você vai ver que ele contempla todas as cores. Então 

quando você me pergunta o que eu contribuo para formação docente, eu acho que é um 

pouco isso aqui, essa dobra, a minha dobra sobre o aluno e o aluno se dobrando sobre mim, 

mas também é essa possibilidade desse movimento intercessor que, eu acho que esse é uma 

das contribuições que eu costumo fazer na pós graduação no stricto sensu, mas não só no 

stricto sensu e na graduação, de como é que é permitir esse movimento fluido mas ao mesmo 

tempo concreto de construção de uma dada experiência que acontece no contato, seja 

comigo, seja com que a gente vai estar mostrando, então por isso na verdade não tem uma 

forma, então pra mim não tem uma forma de ser professora, não tem uma forma de profissão, 

tem sim várias formas, e essas formas vão aparecendo no momento que a gente vai dando 

visibilidade, como eu dei aqui ao preto que é o fluir, na medida que a gente abre a 

possibilidade, a gente consegue permitir que a certa construção e nunca vai ser igual, então 

vai ser sempre diferente”. 

 

CPD 6 (CO-PESUISADOR DOCENTE 6) 

 

Memorial Acadêmico-Profissional do CPD 6 “Agora para ficar...” 
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Parte 2 da Produção do CPD 6 na oficina 2 

 

Esse Co-pesquisador chegou bem atrasado na oficina, não participou da primeira 

etapa, e chegou na hora da produção. Ele não foi impedido de participar, e quis responder à 

pergunta do tema gerador. E também realizou a segunda parte da produção. Então, falou de 

sua construção como professor, mas não fez o memorial de maneira artística antes de sua fala. 

Diz que nunca pensou em ser professor, entrou numa universidade para lecionar, 

apaixonou-se pela farmácia a partir da disciplina de bioquímica que acidentalmente foi 

buscar, e também pelo interesse pelas políticas. Achava que, do mesmo modo que recebeu 

(formação), tinha que dar, devolver. Foi monitor de disciplina. Na época, as federais tinham 

poucos doutores, passou dificuldade financeira e foi para o mercado de trabalho, foi professor 

do ensino secundário. Foi a necessidade que o levou a lecionar. Bem mais tarde, foi fazer 

mestrado e doutorado, e depois entrou na universidade pública. A história como professor 

veio da experiência, da necessidade e da devolutiva que ele queria fazer, dar ao sistema de 

ensino.  

Em relação à segunda pergunta, ele inicia recitando uma poesia (Poesia da utopia de 

Mário Quintana), “se as coisas são inatingíveis ora, não é motivo para não querê-las, que 

tristes os caminhos se não forem a mágica presença das estrelas”, por isso faria no desenho 

uma estrela! Mais do que aquela estrela que está no céu, é a estrela que se consegue fazer 
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quando se juntam os dedos, as pessoas, e sua, minha colaboração é tentar mostrar e discutir 

que existem e qual é a importância das políticas, não é utópico, sabemos que existem muitos 

problemas, mas ele costuma fazer com o que o aluno compreenda essas questões e acredita 

que, juntos, com a união de todos, consigam-se resolver muitos problemas.  

Ao final da síntese do grupo, o professor CPD- 6 foi convidado a produzir seu 

memorial acadêmico-profissional de forma artística. Ele fez um pequeno cartaz de formato 

retangular, e com uma frase recortada “em busca das raízes”, que representava as suas raízes, 

e continha uma figura do mar. Apesar do duelo entre real x ideal, diz não conseguir tirar os 

pés do chão, e mesmo com o mar, que ele acha lindo e maravilhoso, não consegue abstrair e 

“tirar os pés do chão”, e ainda com uma foto de feijões azuis, que ele quis simbolizar 

medicamentos, pílulas, que mostra a sua profissão e o que ele sempre gostou dela, que era 

poder trabalhar com pessoas e ajudá-las, e lutar contra as injustiças que as pessoas sofrem. A 

vida foi mais que o foi oferecido do que o que ele quis. Trecho final da segunda etapa: 

 

“É quando fiz a estrela, eu quis ao mesmo tempo mostrar a estrela, me contrapor ao 

que normalmente a gente pensa que a estrela ela é um ponto brilhante em um céu escuro. 

Mas a estrela é a que está no branco, ou seja, no nada, e que ela vai existir a partir do 

momento em que nós tomarmos a decisão de fazer existir, então a ideia é que aparecessem 

pessoas, que ali fossem dedos, de diferentes pessoas, que essa união das pessoas nos unissem 

a essa estrela eu acho que as estrelas são possíveis de serem construídas quando nós 

acreditamos, quando nós acreditamos na nossa força para fazer com que as coisas 

aconteçam, pra fazer com as coisas saiam do papel, um papel branco que a princípio não tem 

nada e que se depender da gente, a gente possa fazer com que esse papel realmente passe a 

cumprir a função dele”.   

 

5.2.2 Síntese Cultural do GP - OFICINA 2: Docentes 

 

Nesse momento da oficina, a pesquisadora principal propõe a síntese da produção de 

dados, tendo em vista que a produção coletiva é um dos maiores objetivos da sociopoética, 

mesmo sem desconsiderar o componente individual. Pelo contrário, é complementar e 

relevante, porém a voz do Grupo Pesquisador é sintetizada nessa contra-análise local, para, 

então, posterior análise aprofundada dos dados. A pesquisadora explica a importância dessa 
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síntese “cultural” do grupo, para captar o revelado pelo coletivo, e encoraja-os a começarem a 

tentar pensar nos pontos de convergência das falas e percepções acolhidas e nas contribuições 

gerais do grupo ao tema gerador.  

O grupo expõe que a ideia central foi o “Compartilhar”, percebe-se em todos a 

preocupação em falar sobre “construir junto”. O CPD- 3 enfatiza que, embora seja docente, ali 

ele está falando enquanto pessoa, em vários aspectos, para cobrá-lo intelectualmente, cada um 

pôde falar da sua subjetividade e perceber o processo de construção que é individual mas que 

se encontra em comum com esse saber, de compartilhar e de inovar, e a singularidade de cada 

um nesse processo, fora que não é uma construção inacabada; é tudo um fluxo.  

O grupo criticou a maneira que foi exposta a pergunta do tema gerador “com base na 

sua carreira, nas suas experiências”, pois isso não os deixou livres para responder, questionam 

que a questão focou na carreira e limitou a capacidade criativa deles, pois tiveram influência 

da família e não contaram como outras pessoas contaram desde a infância. Mas falaram que 

entenderam que era para falar da carreira e não se prenderam à vida toda. 

Também marcante no grupo, o comum de todos, ali foi a experiência. Cada um 

aponta essa experiência, uns mais pessoais, uns ao longo da carreira. E logo perpassa a todos a 

questão do trabalho! O mundo do trabalho é fundante como base da experiência do professor 

que todos são hoje. A possibilidade de todos de experimentar o mundo do trabalho da forma 

que for foi o que deu base de estar ali hoje. De uma forma ou de outra, todos vieram e 

trouxeram essas experiências do trabalho.  

Falam sobre o excesso de trabalho que os é imputado, mas a docência não é pesada, 

quando mergulha nela, aquele cilindro perde o peso, quando ficam submersos, perdem o peso 

da docência, embora não percam as responsabilidades, mas isso os torna leves, pois 

simplesmente já estão nela.  

Limitam-se a fazer articulações com questões subjetivas, até porque a construção do 

sujeito perpassa a subjetividade, e, por conseguinte, não é linear. Tem todo um emaranhado 

de construção. E o outro, o aluno, diferentes gerações, o paciente e o campo da enfermagem 

trazem uma riqueza e o confronto, o conflito, não é um problema, é enriquecedor. Eles são 

docentes porque o outro está ali, constituindo-os, o que traz um elo, a existência do outro os 

compõe, então, querem ser docentes porque querem se reportar a esse outro.  
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Concordam que as experiências ao longo da vida os formam no docente que eles são. 

Que a docência não é um peso, apesar do excesso de trabalho. A convivência com o outro 

influencia nessa construção. 

Em síntese, entende-se que o GP aponta as contribuições do trabalho docente para 

formação profissional na enfermagem, destacando elementos qualitativos inerentes ao seu 

ofício, como o: compartilhar, experienciar, experimentar, atentar para subjetividade e 

singularidade, valorizar o trabalho, adquirir prática profissional, e potencializar a coletividade 

e o encontro.  

 

5.3 Produção de Dados – Oficina 3: “Desafios de ensinar” - Grupo Pesquisador Egressos 

(GPE) 

A seguir, apresenta-se as produções poéticas de cada co-pesquisador docente, e, para 

melhor entendimento, mostramos a produção seguida da explanação pessoal. As produções 

estão apresentadas na ordem em que cada co-pesquisador realizou sua apresentação, 

demonstrando como o próprio grupo organizou-se, e também enfatizando quem foram os 

participantes segundo a identificação utilizada (numérica). 

 

CPE 7 

 

Ensinar é desafiador, 

Sim, é desafiador 

Somos desafiados ao sair de casa  

A violência nos obriga a reclusão 

Reclusão... Sim... 

Mas temos o dever, o compromisso  

Então vamos  

Enfrentamos todos os desafios da cidade, 

Ufa, chegamos!!!, mas o desafio não acabou 

Os alunos...Cadê os alunos 

Atrasados, atrasados 

Calma!!! Estão chegando  

Vamos aguardar um pouco mais 

Finalmente chegaram 

Vamos começar a trocar informações 

Vamos tentar passar o conteúdo 
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Não podemos ser duros… 

Temos que atrair a atenção deles 

O conteúdo deve ser passado 

Mas também deve ser desenvolvido  

Como fazer??? 

Vamos encontrar alternativas 

Porque não sabemos de que forma 

eles querem receber o conteúdo 

Então... dialogamos, trocamos 

Finalmente encontramos juntos o caminho 

Conteúdo passado 

Graças a Deus tudo correu bem para todos 

Missão cumprida. Todos estão satisfeitos 

Mas isso foi possível, sabe por quê?  

Experiência adquirida no decorrer da vida 

Em tanta aula ministrada 

pelo conhecimento adquirido no decorrer do estudo 

Precisamos estudar, fazer, trabalhar, compreender, buscar, ser melhor, amar o que faz 

Compreender, buscar, amar o que fazer, amar o próximo 

Entender que não somos, que não sabemos tudo 

Aprendemos com o professor, com a vida, com os outros 

Mudar é preciso 

compreender, também 

amar é necessário 

volta, volta, e os desafios 

Desafios!!! Desafios!!! Desafios!!! 

Enfrentamos todos os dias 

Mas eles desaparecem!!! 

Desaparecem? Sim, desaparecem. 

Quando adquirimos conhecimento, experiência, maturidade. 

Para ai!!! Acabou não, volta. 

Tem o principal. 

Temos que amar o que fazemos.  

Desafios… esses sempre irão surgir, mas também irão desaparecer. 

 

Explanação: Desafios eles sempre irão surgir, mas também irão desaparecer. Então fazendo 

meio que uma síntese disso tudo, e acho que essa foi a minha carreira, e acho que falei na 

outra vez de onde eu vim, o que eu sonhava, tudo que eu vivi, e eu acho que cada vez eu 
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percebo mais que eu não consigo me separar desse sentimento maternal, desse amor, aliado 

ao conhecimento que eu fui buscar, então eu acho que, outro dia eu estava conversando com 

meu filho isso, e acho que não tem outra forma, eu vou morrer assim, eu não consigo perder 

essa relação, eu acho que quando a gente ensina, a gente tem um compromisso de levar o 

conhecimento, porque teoricamente a gente aprendeu mais do que aquele que está esperando 

de nós, que passamos a ser o exemplo para ele, então a gente tem obrigação de levar o 

melhor, e o que é mais correto, mas a gente também precisa saber que a gente aprende com 

eles e que essa experiência todo dia faz a gente cada vez ser melhor e cada vez compreender 

melhor. Então eu sempre procuro isso, eu hoje estou dando aulas em pós e outras coisas 

mais, estou dando muitas aulas no INCA, e tanto para os enfermeiros que estão formados, 

para os residentes do hospital, como para os alunos da especialização, e com os técnicos que 

eu sempre dou um jeito de voltar lá na escola e dar uma palestra, eu sempre procuro fazer do 

mesmo jeito, que acho que o conhecimento é troca mas isso tudo a gente aprende no decorrer 

da vida, com as quedas, com as alegrias, com as tristezas. 

 

CPE 8 

 

A arte de ensinar 

Ensino e desafio 

juntos sempre estarão 

na caminhada da formação. 

Para ensinar 

preciso primeiro aprender 

para depois passar 

É como aprender a andar 

antes você aprende a engatinhar 

você pode até tropeçar ou titubear 

mas um dia você chega lá 

Um dos desafios de lecionar  

é sempre estudar,  

a cada aula você ensina 

mas o aluno também vai te ensinar 

É como já disseram  

cada pessoa que por você passar  

um pouco de ti ela vai levar  
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e um pouco dela ela vai deixar 

e como fazer? como enfrentar?  

Não há receita para ensinar  

a única coisa que sei é: 

seja receptivo 

seja acolhedor 

todos tem capacidade 

cada um tem seu tempo 

seja paciente 

faça tudo com amor. 

Nenhum desafio é maior do que a  

sua capacidade de ensinar 

a arte de cuidar com amor 

 

Explanação: O que que eu vejo da minha experiência, eu já passei pela pós graduação, hoje 

eu dou aula para nível técnico, e assim todo mundo tem a capacidade de aprender, você 

nunca pode achar que é, “ah aquele ali é um zero à esquerda não vai”, cada um tem o seu 

tempo, seu momento, e a compreensão para você também poder ensinar isso, é não desistir 

de ninguém, é sempre tentar encontrar um caminho junto aquele aluno, então cada um segue 

uma trajetória diferente e o importante é ele fazer aquilo com amor, se encontrar, eu acho 

que é isso.  

 

CPE 3 

 

Uma roda a girar 

Ensinar é um ciclo, sem começo e sem fim 

Ensino, ensinar ou ensinagem? 

Quando tomamos ciência do que deveríamos ser?  

Quando decidimos caminhar pela enfermagem?  

 

Verbos são formas infinitas de expressão 

Muitos estiveram no cotidiano, outros não 

Pensar, formar, ensinar, praticar 

Atualizar, ouvir, acolher, ajudar 

Renovar, subir, descer, e até pausar 

 

Nessa roda gigante profissional e acadêmica 
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Agregam-se acessórios e adotam-se adereços. Mas, 

também nos despimos de fantasias e outras roupagens 

A cada volta dada ficamos mais seguros 

A cada fase superamos desafios de ensinar a enfermagem 

 

Explanação: Eu imaginei uma roda gigante, e eu tenho medo de roda gigante, eu acho muito 

bonito mas eu tenho medo e aí nessa questão de ensinar quando eu coloquei que a gente vai 

agregando acessórios, são meios que a gente vai fazendo para que possa estar ensinando 

uma maneira diferente, um dia a gente usa uma estratégia no outro dia usa a outra e também 

a gente vai se despedindo de fantasias daquele professor ideal daquele professor de Infância, 

e de até mesmo armaduras que às vezes a gente coloca para se proteger de alguns alunos que 

são bem difíceis, são bem difíceis. Então em alguns momentos a gente precisa se despir disso 

e se tornar mais humano no sentido de acolher, de ajudar, de ajudar o outro e a cada turma 

que se vai, cada grupo que se vai, a gente vai adquirindo experiências a gente vai ficando 

mais seguro, então vai superando esses desafios de ensinar, é isso.  

 

CPE 6 

 

Gerar --- Gerados 

Começo, começo 

O grande pequeno começo  

onde sustos desafiadores  

afiam professores 

 

Timidez, rigidez  

tomam conta do ar dessa vez 

fala fria e um monólogo  

contam com a participação de si mesmo desse canto 

 

Passa o tempo o tempo passa 

E o clima melhorando 

Caminhando até a praça  

Onde risos e a informalidade  

Trazem expertise a arte da ensinagem 

 

Ensinar imaginando o que pensam 
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Traz insegurança e riso frouxo  

Ensinar conhecendo o que pensam 

traz segurança e suprimento  

 

Hoje ensino aprendendo  

Decolando em conjunto 

Na viagem do conhecimento  

Onde não há medo e nem resistência  

Pois aprender ensinando  

E ensinar aprendendo  

É a troca mais humana e compensatória  

Que um gerador de conhecimento pode acontecer 

 

Explanação: Eu sempre fui muito tímido, bastante, não parece mais até de poucos amigos eu 

sempre fui assim. Parece também que eu tenho o mundo mas minhas costas, mas não, eu 

sempre fui mais reservado, e sala de aula para mim foi um desafio chocante porque a timidez 

você acaba pensando no que o outro pode estar pensando de você enquanto está ouvindo 

você, então quando você consegue quebrar esses paradigmas, “o que podem estar pensando 

de mim agora que eu estou falando aqui” por exemplo. Eu não estou tendo nenhuma 

preocupação agora mas por que isso já foi quebrado, eu costumo dizer que o medo ele se 

vence com a fé se você sabe que aquilo que você está falando é real, e assim eu consegui 

quebrar muito isso tendo contato com eles por isso que eu falei que às vezes o clima vai 

melhorando e caminhando até a praça, porque às vezes até pegar o carro, pegar o ônibus, 

você vai fazer uma companhia a eles, vai bater um papo, vai sabendo que eles pensam o que 

eles gostam de aprender, quais são os principais temas que eles gostariam que fossem 

abordados da forma como a CPE 7 disse, que eles gostariam que fosse abordado e aí você 

vai quebrando. Então assim é uma via de mão dupla essa questão, mas você consegue fazer a 

via ser de mão dupla porque a timidez não está só com o professor muitas vezes, você tem 

que ajudar a contribuir porque, eu então eu tento contribuir ao máximo, eu já fui tímido 

então eu tento provocar o tempo todo esse aluno, a sair de dentro que eu sei que tem gente 

muito grande ali, então é mais ou menos isso que eu queria falar. E a forma da gente quebrar 

isso aí é sendo humano. A gente não pode esquecer que nós ainda temos febre, nós ainda 

ficamos resfriados, e que uma febre em nós aí não somos mais nada, a gente não é mais 

doutorando. A gente super desaprende quando batemos de frente com alguma coisa que mexe 
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com a nossa capacidade de alguma forma e, então é nunca esquecer que a não se perde a 

humanidade, precisamos trabalhar com compensação de alguma forma, eu acho que essa é a 

forma mais significativa que um gerador pode fazer acontecer, é isso.  

 

CPE 5 

 

Semente da Esperança 

A criança brinca em frente ao quadro negro 

ensina as suas bonecas a somar dividir  subtrair e multiplicar. 

 Uma semente foi plantada. 

Não sabia que multiplicaria ou tentaria multiplicar conhecimentos.  

O tempo passou, a dúvida surgiu  

e seguiu o que o seu coração guiou. 

Criou e produziu. Produziu e cresceu. Cresceu e multiplicou. 

Multiplicou a ponto de querer mais, mas ao longo percebeu 

que o seu coração a traiu. 

Traiu? Ou pensa que traiu. 

Segue ainda seus sentimentos,  

amor, com fé, em busca de alegrias 

sucesso que pensou que teria  

em sua profissão. 

 

Ou será um mero desejo de  

adquirir conhecimentos, continuar  

sonhando e não parar de crescer,  

multiplicar… 

multiplicar sonhos e alegrias… 

E será feliz? 

O que esperar desses sonhos, desejos…? 

Esperar, espero, esperança…  

Que ainda espera.  

 

Explanação: Esse poema tem poucas rimas, mas eu tentei expressar o sentimento que vem 

aflorando ao longo do período, as dificuldades que eu estou tendo na profissão, as 

dificuldades que eu estou tendo em lecionar, Infelizmente eu tive que sair de sala de aula 

porque eu não tinha tempo mais de sair do plantão e se eu saísse mais cedo do plantão a 

chefia me puniria, então eu comecei a dar algumas aulas de pós-graduação até fora do 
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Estado, e agora não sei o que aconteceu que não estão me chamando mais, então me afastei 

de sala de aula, e é uma coisa que eu sinto muita falta e não tenho oportunidade, já mandei 

currículo para vários lugares e não chamam e eu pensei até em desistir do doutorado, mas eu 

percebi que se eu fizesse isso eu ia estar me traindo e foi uma conquista muito grande. E não 

ficar pensando para que que eu quero doutorado daqui para frente, para que que serve esse 

diploma de doutorado, e eu vejo tantas pessoas ao meu redor desistindo, mas na mesma 

dificuldade passando por problemas muito graves de família. Eu passei dificuldade de saúde, 

tive chikunguya, então nesse período eu refleti terminar o doutorado, eu vou terminar, aos 

trancos e barrancos eu sei que eu vou terminar, mas para o que eu vou usar esse título?. Por 

conta da minha situação profissional, pensei em desistir da profissão, pensei em desistir de 

várias coisas, então assim não estou em um momento muito bom para falar de amor pela 

enfermagem, mas também pelas coisas que eu venho vendo no hospital, pelos residentes, 

acadêmicos. A gente não vê aquele desejo que eu tinha e que eu via nos meus colegas de sala, 

no estágio e no hospital, eu não sei se vocês veem a mesma coisa, a gente não percebe aquele 

amor, aquele brilho nos olhos quando vai ao leito, quando a gente quer explicar alguma 

coisa. Então é uma sensação muito ruim, realmente é o meu desafio é a tal semente, que eu 

falei isso logo que eu cheguei no hospital, eu peguei alguns residentes que eram 

razoavelmente bons e eu falei assim posso ter uma turma de 1000 alunos se uma semente foi 

plantada eu estou feliz,  uma das 999 que vão ser tudo queimadas, mas se uma florescer e ter 

pensamento de seguir e continuar bem a nossa profissão eu já estaria feliz e essa esperança 

que eu estou, vou tentando voltar para essa uma semente, nem essa semente ainda está me 

trazendo muitas alegrias então é a dificuldade que eu estou tendo neste momento. Estou bem 

diferente do nosso primeiro encontro, mas eu espero que esse amor floresça novamente, de 

acreditar na profissão, o desafio é meu, de repente eu não estou vendo o que eu via antes por 

conta do que está passando em mim, então eu preciso mudar. 

 

Após as produções individuais, e seguindo as atividades da oficina, eles logo se 

colocaram juntos, em círculo, sentados, e preferiram encaixar um trecho de cada texto 

individual na produção do texto coletivo, na justificativa de que todos citaram elementos 

importantes e complementares. Preferiram destacar o que acharam mais importante na poesia 

individual de cada um em rascunho, e depois juntaram, correlacionando os trechos.  



141 
 

 
 

A CPE 7 fez a explanação do que compreendeu de cada poesia, explicou lembrando 

bem o que cada um trouxe como essência no texto. Porém, como ela mesma enfatizou, o que 

cada um trouxe foi avaliado como importante pelo grupo, então, valeria a pena aproveitar 

esses textos para criar o coletivo. Trabalharam um ao lado do outro, primeiramente relendo 

seus textos em silêncio, e logo a CPE 6, durante esse momento, interfere no “silêncio” e 

questiona “Qual objetivo do campo da educação na enfermagem?”, e chegam à conclusão de 

que é a relação de cuidado, citando seja quem for estando no hospital, na academia, todos 

estão cuidando. E inicia ali uma discussão. CPE6, demonstrando liderança no grupo e na 

construção do texto deles, e CPE 7 chama atenção para voltarem ao tema, à pergunta, para, 

então, concluírem.   

 

5.3.1 Síntese cultural do GP - OFICINA 3: Egressos 

 

O GPE, a cada história narrada, associou desafios enfrentados durante o percurso da 

docência a partir da formação na pós-graduação. Enfatiza que os desafios guiam as 

motivações, as aspirações e as formas de condução na carreira, para que se cumpram 

objetivos da educação no campo da enfermagem e expõem a relação de cuidado. Mostrando 

que essa relação precisa ser vivida na sala de aula e envolver: desenvolvimento técnico, 

capacitação, atividades instrumentais, atividades educacionais e expressivas, e ainda o apoio 

psíquico, afetivo e interpessoal.  

E a relação de cuidado envolve ainda os pilares da educação, ensino, pesquisa e 

extensão, e foi unânime a importância do ensino das habilidades técnicas, e também do apoio 

psíquico durante o percurso formativo, e esperam que o docente consiga enfrentar os desafios 

no campo da educação a partir do conhecimento integral, ele precisa ter conhecimento do que 

ele faz, estudar, como se fosse um plano de cuidar, e não uma “receita de bolo.”  

Acreditam que, para o docente enfrentar esses desafios, ele precisa estar disposto ao 

aprender, a especializar-se, crescer, obter conhecimentos (novos) técnicos e científicos, 

lecionar mais tempo para obter mais experiência e quebrar paradigmas. Destacam que a 

relação com os alunos não deve ser uma relação de “chefia”, mas uma relação horizontal para 

dentro do seu campo de trabalho. O docente deve ser bom naquilo que faz, deve olhar o aluno, 

tentando enxergá-lo, ouvi-lo. A relação de cuidado deve existir. E não ser restrita à sala de 
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aula, mas ao campo. E também amar, compreender o outro e dialogar. E como texto poético 

final, foi entregue: 

 

Os professores são rodeados de questões desafiadoras, que vão nortear as suas 

motivações, inspirações e forma de condução para que se cumpram objetivos da 

educação na enfermagem – a relação de cuidado. 

A relação de cuidado envolve as atividades instrumentais, expressivas, 

educacionais, interpessoais e gerenciais. Acreditamos que para o docente enfrentar 

desafios no campo da enfermagem, o mesmo necessita obter conhecimentos 

técnicos, científicos, saber fazer, ter bom relacionamento com os discentes, e essa 

relação não deve ser restrita a sala de aula, mas ao campo de trabalho. O mesmo 

necessita perceber que para oferecer um conhecimento é necessário se despedir de 

preconceitos, compreender as necessidades dos alunos, as suas dificuldades, além 

de amar o que faz. 

Além disso, nessa roda gigante da vida profissional e acadêmica onde se ensina e se 

aprende, faz-se necessário um esquema de troca, seja de estratégias, posturas, 

conteúdos, para superar esses desafios.  

Não há uma receita para ensinar, mas pontos a se estar atento: ser receptivo, 

acolhedor, paciente. Todas as relações são espaços para aprendizados, cada um 

tem seu tempo e capacidade de aprender, mas faça tudo com amor.  

Grupo-pesquisador Egressos, 18 de Julho de 2019 

 

5.4 Produção de Dados - Oficina: “Desafios de ensinar” - Grupo Pesquisador Docentes 

(GPD) 

 

Da mesma maneira que na Oficina 3 os dados serão apresentados, e também na ordem 

em que a apresentação foi realizada: 
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CPD 4 (Não fez texto, fez desenho) 

 

 

Explanação: Vou começar dizendo que eu não sei escrever texto poético, eu fiz uma representação 

dessa poesia que é a minha prática de ensino, e as minhas limitações de desenho também. Então não 

sei se isso realmente vai trazer algum tipo de contribuição, mas é a forma como eu me encaro diante 

dessas questões principais. Eu fiz assim uma representação de antes, durante e depois. A ideia aqui 

do meu texto, do ensinar na área da saúde, o grande desafio que a gente tem hoje é ensinar a ser um 

ser humano, se é que é possível a gente ensinar, talvez a gente construir junto com o outro uma forma 

de lidar com a nossa humanidade, e quando eu comecei a lecionar eu tinha uma ideia muito 

tradicional da prática educativa, então representa aqui as minhas florezinhas daquela dinâmica, 

desenha uma flor, então essa ideia do meu início, do antes, 1987, depois da minha licenciatura era 

uma ideia muito de educação, então desenha flores, pega aquele desenho, aquela flor tradicional, as 

pétalas, o meio, e assim na prática, ao longo do tempo fui percebendo que havia outras interpretações 

daquilo que eu estava tentando educar, que as pessoas traziam outras formas de olhar o mesmo 

objeto, de representar até esse objeto, os outros formatos de flores, as raízes mesmo, os troncos, os 
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caules, as folhas, os formatos diferentes daquilo que eu imaginava que era a minha tarefa de educar, 

e ai nesse aprendizado, do meu ensino, que minha prática educativa foi trazendo fui percebendo que 

há uma diversidade para além daquilo que eu considero como verdade absoluta, o que eu imagino 

que o outro deva associar e reproduzir como eu quisesse, e ao mesmo tempo essa diversidade de 

apresentação tá dentro de um contexto, que eu trago uma mandala, trago todo um mundo, onde há 

disputas, há competições e outros saberes que convivem nesse mundo e que de alguma forma estão 

ligados através do rizoma, é essa é a minha forma de enfrentar, e seria essa forma de compreensão, 

de que o ensinar na saúde não necessariamente passa somente por mim, outros, outras instituições, 

trazendo para minha análise institucional, elas estão interferindo, elas estão atravessando as pessoas 

e também constituindo esse profissional de enfermagem, já que é a minha prática, é a formação de 

profissional, ensino para se formar um profissional, ela se dá também com outros encontros, então a 

ideia é essa aí do meu texto. 

 

CPD 3  

 

Eis a pedagogia a viagem da criança, ajudar na trajetória de estar junto, desafios afloram numa arte de cuidar e 

ensinar, desafios são muitos, conhecer, avançar, lidar com eles, o corpo, cérebro, coração, emoções, engajada em 

manter a vida, a vida de quem? A minha? A do outro? O saber se despedir, ajudar nesse processo, a saúde, que 

um bem, que a felicidade, mas produzir uma estética diante do corpo que se fez, e não foi feito de doença, como 

criar? Como superar? ...  

Diante da arte de cuidar, sim como um diamante que se lapida, intelecto, emoção, lidar com a saúde, entender o 

aluno, estar junto, ao mesmo tempo se sensibilizar junto com o cliente, usuário, paciente, cliente, pessoa, grupo, 

entender o que se pode fazer, minhas habilidades, minha ciência, minha ética, promover algo, fazer, sorrir, 

ajudar, andar, a se alimentar, a viver novamente com alegria, cuidar, ensinar, olhar para si, olhar para o meio, vê 

o que é capaz, boa vontade, desejo, é, estar junto mestre e aluno, pessoas, sentir, promover, cuidar e ensinar, não 

promover, cuidar, criar.  

A vida em si é um desafio, um risco, enfrentar, lidar, encarar, falar, falar, lidar com a diferença, permitir o olhar, 

ver, conversar, deixar claro, claro lidar com conflito, minimizar os não ditos monstruosos, através de a expressão 

viver, cuidar, ensinar arte de cuidado, ensinar e aprender junto, há diferenças mas é possível conexão de sintonia, 

sim, criticar, refletir, criar, criar, ensinar, cuidar, ser. 

 

Explanação: Quando eu era estudante, essa questão de ser docente... eu venho de uma tendência 

muito tímida, mas eu comecei também desde cedo, como eu falei que eu era do interior, é, quando 

jovem a ensinar também entendeu? E essa coisa ficou também de poder, o que eu posso ensinar, e ai 

comecei na arte de enfermagem, arte de ensinar, de lidar, é uma profissão que tem desafios, o tempo 

todo e eu acho que esses desafios eles produzem movimentos, o desafio que ao mesmo tempo a gente 

tem que ensinar, mas ao mesmo tempo tem que cuidar, estar junto, ensinar cuidando, tem que ter a 
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sensibilidade com o aluno e com o paciente e também nesse processo relacional, você, com aluno, 

com paciente. Então isso é um desafio, porque às vezes um cuidado quando bem feito tem uma grande 

repercussão, e um cuidado não bem feito, às vezes não tem volta, então a gente está envolvido em um 

desafio e outro desafio também é entre o que é academia, você tem também a academia e a prática, 

integrar esse processo. Por exemplo na universidade em Laval, o professor, ele é pesquisador e 

professor, ele não vai pro campo, tem os preceptores de campo e nós aqui eu acho que isso enriquece, 

a gente tem o ensinar, ao mesmo tempo temos que ensinar, temos que fazer pesquisa e temos que 

cuidar no campo assistencial, então isso é um desafio, enfrentar e lidar com desafio, tem que trazer a 

tona, porque a gente às vezes não traz à tona as coisas para serem discutidas, para ser pensadas e 

cria-se o não dito e às vezes dos não ditos criam-se monstros que impede as vezes os fluxos do nosso 

movimento. Nós temos a dificuldade de lidar com o confronto e com conflito né, às vezes até nos 

nossos encontros, nas nossas reuniões, nós falamos alguma coisa e as vezes não queremos ficar para 

sustentar. Então às vezes lidar e sustentar pode ser difícil, mas as vezes sai um movimento mais 

interessante do que era anteriormente. Então eu vejo assim com a questão de nós seres humanos, ao 

mesmo tempo que no início eu achava que intelecto bastava, bastava estudar muito, e depois você 

chega diante de uma turma, você vê que não é só intelecto, tem a relação, como que eu tenho que me 

relacionar com o outro, que pode saber muito, e o pessoal diz que não sabe passar. As vezes o passar 

é ter sensibilidade, interagir, então pra mim é um desafio constante, sempre ao mesmo tempo que a 

gente ensina, não é só a questão de saber livro ou só habilidade técnica, mas eu acho que a 

enfermagem ela, ao mesmo tempo que você tem coisas fáceis, mas é uma profissão de desafios, difícil, 

porque tem coisas que escapa seu controle diante da vida, ao mesmo tempo ao manter a vida, diante 

da morte também tem que saber lidar, às vezes você vai lidar com pessoas jovens que às vezes nunca 

viu uma pessoa sofrendo, nunca viu uma pessoa morrendo, e ao mesmo tempo vai ter que lidar com 

isso, ou diante da desigualdade social, da miséria. E a gente lida com essas questões, mas em relação 

à enfermagem a grande questão que a gente tem é uma especificidade de nosso, do conhecimento das 

instruções de saúde, por mais que a gente fala da inter/transdisciplinaridade que é o caminho, mas ao 

mesmo tempo tem as questões concretas dessa praticidade, desse saber, que você tem várias 

profissões e um interesse de poderes, envolvendo questões econômicas, então são desafios também 

que a gente encontra. Mas eu não vejo desafio como algo é ruim, também é importante se conhecer. 

Até que ponto eu posso? Vale a pena eu correr esse risco? Esses desafios, que você olha e as vezes é 

um precipício, vale a pena mergulhar no rio, ou é importante contornar? Demora mais tempo mas 

vou ter que contornar...Então é o enfrentar e também lidar. 
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CPD 1 

 

Houve um tempo. Nele escolhi estudar e trocar com as pessoas aquilo que me afetava para gerenciar saberes e 

elaborar conhecimento. 

Houve um tempo... que descobri que quanto mais estudava, mas me comprometi com o outro, o outro que não 

passou pela vida do jeito que eu passei, que não experienciou o que eu experienciei, nesse tempo descobri que o 

desafio é esse, que a docência tem como referencial o tempo, vivido, experienciado, dividido e trocado. 

Houve um tempo… para troca de saberes, outros, em águas nunca navegadas, desafiando-me a conexão fora do 

conhecimento adquirido e nesse me percebo sem nada saber ou conhecer, porque mudamos as referências e 

aproveitamos a existência humana para trocas. 

Houve um tempo... no qual o contexto era passar a todo custo a experiência vivida, hoje cada mente humana é 

um desafio de construção contínua que fez com que eu mais aprendesse do que ensinasse. 

Houve um tempo... Há tempo! Ele é uma congruência de sentidos, percepção e experimentos. O que me move? 

Não perder esse tempo, cada ser humano com que eu tiver contato lembrar que nada somos e que existe muita, 

muita coisa que não sabemos. 

Daquilo que eu penso que sei me desafia o sentar, olhar o outro com empatia, trocar saberes, descobrir caminhos 

para juntos contar nossa história com tempo, muito muito tempo. 

  

Explanação: Assim eu sou enfermeira, mas a primeira pós-graduação que eu fiz foi na área de 

educação, então eu tive uma desconstrução dessa história de ensinar, passar conhecimento, não sei o 

que, e a escola que me preparou foi a UERJ, a gente saia do regime militar para ouvir o outro, então 

nessa prática da docência eu percebo que muitas pessoas não sentam para perder tempo com o aluno, 

o aluno que me desafia não é aquele que sabe, que é legal, é aquele que não presta atenção, que não 

olha para mim, que tá no celular, é esse que me desafia, é esse que eu quero estar junto, alguma coisa 

a gente precisa trocar, hoje eu me percebo não mais com o tempo de sentar né, hoje é o tempo do 

telefone, e por mais que eu me irrite e as vezes eu me irrito, os “whatsapps” acontecem, e lá que eles 

dizem não entendi, há residentes que choram porque o bebê morreu. Então todas essas emoções me 

levam a parar no tempo, sentar e me desafia a lidar com essas questões, assim a gente sai do livro, da 

biblioteca que a gente procurava as fichinhas com o dedinho. Hoje na minha casa passa um troço na 

televisão e eu levanto vou lá no computador e vejo o que mais de assunto tem aqui, então isso é só 

apenas uma informação que eu recebo, mas para elaborar o conhecimento, seja ele na enfermagem, 

na farmácia, ou numa coisa, isso tem um tempo e hoje eu vejo que a gente não tem tanto esse tempo. 

Cada vez mais o currículo está reduzido em horas, cada vez não estamos mais na presença de trocar 

pelo outro com humano. Então eu realmente não sei o que meu aluno sente, ele não sabe o que eu 

sinto porque não teve interativo do tempo, eu estou do outro lado a gangorra, eu quero ter muito, 

muito tempo com ele. 
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CPD 6 

 

Porque os sonhos se tornam realidade 

Ensinar sempre é desafio 

Às vezes assusta, às vezes conforta 

No passado insegurança,  

No presente (ainda inseguro) prazer, 

Prazer na convivência 

Prazer no partilhar e aprender 

E ver olhos brilhando 

Incentivar o diálogo 

Deixar fluir emoções e incertezas 

Na certeza de não trazer soluções 

Mas da consciência de ser crítico 

E cidadão do mundo 

Capaz de sonhar  

E fazer sonhos se realizarem.  

 

Explanação: Eu vou partir de uma corrente que poesia não se explica eu acho que é muito, eu 

gostaria muito de saber por exemplo que a CPD 1 falou, mas eu fiquei pensando se não seria melhor 

não ter escutado, então eu prefiro não falar. 

 

5.4.1 Síntese Cultural do GP - OFICINA 4: Docentes 

 

Todos os dados apresentados aqui são fontes da discussão coletiva do GP Docentes, 

nenhuma análise foi implicada, porém, por ter sido uma extensa discussão, aqui se 

transcreveu essa síntese.  

 Os professores iniciam um diálogo coletivo sobre a questão dos desafios encontrados 

no campo da educação, estão cientes de que todos devem enfrentar muitos desafios e dar 

conta das incertezas, das inseguranças, e do medo, que persistem naturalmente neles, e mesmo 

assim souberam caminhar e construir as carreiras. Uma questão importante levantada foi a 

integração e sintonia com o aluno, e os desafios da área da saúde em si exigem, para além da 

habilidade técnica, a:  fé, a reciprocidade, habilidades socioemocionais.   

Entendem que, quando o professor utiliza-se de palavras mal colocadas, ele pode criar 

um bloqueio no aluno, uma palavra pode ter um efeito no destino da pessoa, a forma que for 
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usada, um gesto, uma situação. Alguns já passaram por situações que se viram sendo ríspidos 

e perceberam que fizeram mal ao aluno, que não contribuíram para o aprendizado. Mas ao 

perceberem o erro, tentam consertar, sendo necessário ter sensibilidade.  

Eles detêm preocupação considerável sobre o ensinar e aprender, porque eles também 

aprendem com cada situação, e vai além do fato de cuidar das pessoas, e a prática preceptora é 

muito importante. A formação na universidade carece do preceptor que tenha uma prática 

realmente com o dia a dia da profissão, citam o exemplo de universidades estrangeiras onde o 

professor é somente uma “mente” externa, não se envolve, mas tem uma conexão estreita com 

os recursos humanos da assistência, pois essas pessoas da prática ajudam na pesquisa, e já no 

Brasil tem outra realidade.  

O preceptor e o docente têm diferentes interpretações sobre um fenômeno da prática, 

e, juntos, poderiam se complementar, trocar conhecimentos, fazer com que todos cresçam, aí 

está um grande desafio, fazer com que a academia dialogue com o campo (da prática), 

estreitar relações. No passado, a situação era diferente, os docentes passavam o dia todo no 

campo, mas também não tinham a pós-graduação, a pesquisa no patamar que está hoje, e 

agora, como lidar com isso?. As escolhas eram diferentes.  

Colocam a necessidade de os docentes comunicarem-se, conversarem, e isso está 

faltando. Falta o olhar para si, perceberem para que lado estão caminhando. Alguns criticam a 

nomenclatura “enfermeiro assistencial”, pois, afinal, não são todos enfermeiros? Cabe a eles 

“quebrarem” barreiras de comunicação e fazê-la acontecer. A maior dicotomia a ser vencida é 

em relação à equipe multiprofissional, interdisciplinar, e todo esse contraditório tem que ser 

trazido para discussão, cada vez mais, pois, quando menos se discute, mais se afasta, é lidar 

com os desafios, discutir de uma forma coletiva.  

Questionam os pressupostos da docência, citam que o enfermeiro, mesmo em prática, 

ensina o tempo todo, o aluno, o paciente, a família, a equipe, todos ali têm uma expertise, e 

isso os fez ser docentes? Ou não aprenderam a docência, mas viveram a docência, e por um 

acaso estão ali?. A formação docente precisa ser revisitada, a formação hoje precisa ser 

visitada.  

Muitas vezes, o aluno foi pesquisador, e consegue bolsa para mestrado e, depois, 

doutorado, e se torna pesquisador dentro da enfermagem, publica artigos, e nunca teve a 

questão técnica, nunca esteve à beira-leito, e o tornou um externo à prática, um crítico, um 

pensador e não um formador de pensamento. A dicotomia tem que ser resgatada, não se pode 
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perder o valor da pesquisa, mas o problema está na conexão com a assistência, afinal, 

formam-se profissionais com as exigências a serem cumpridas. A CAPES/CNPQ exige muito 

da universidade e de outros órgãos superiores, gerando uma tensão e grande responsabilidade, 

mas falta tempo.  

O grupo questiona: “O que significa ser pesquisador? O que significa ser professor?”. 

Ser pesquisador é contemplar a realidade e dela sugerir caminhos, sociogestão, comprovação, 

verdades, compreensão. Precisam se rever enquanto docentes, pois não é presença, é se fazer 

presente, precisa-se ler sobre isso. O próprio docente não faz crítica ao seu fazer; ele avalia se 

chegou aos objetivos, mas a prática docente tem responsabilidade com isso também, com a 

gestão do tempo, com a produção, que, muitas vezes, são formas de enfrentamento.  

E mais uma vez, indagam: “Estamos formando profissionais para contemplar a 

realidade, para transformá-la e para fazê-la ficar melhor?”. Qual o impacto disso na prática?. 

Será que se procura o impacto gerado nessas produções?.  Às vezes, o aluno produziu, mas 

não formulou pensamento, essa é a questão, esse é um desafio, a produção lidar com a 

sensibilidade e não com o sadismo. Podem haver pesquisadores que não são bons escritores, 

não têm detalhamento, só escrevem, e sua interpretação não impacta na sua prática. As 

pessoas estão adoecendo, a velocidade e o tempo exigidos podem não acompanhar o corpo, 

têm as síndromes da modernidade acontecendo, a depressão, síndrome do pânico, entre outras 

coisas, então eles precisam de tempo para se olhar, esse é o grande desafio, pois, se adoecidos, 

acabam adoecendo o outro também.  

É o conhecimento e a forma de lidar com ele, com as emoções afetadas, a forma que 

se pode aprender com isso; não existe solução mágica para solucionar esses desafios, é 

conversar com as pessoas, é ter disponibilidade do tempo para se olhar, conhecer seu aluno, 

saber dos nomes, tentar criar uma relação positiva com o aluno, pois, quando a relação é 

negativa, ele não se esquece nunca mais. Mesmo que se tente consertar, não será a mesma 

coisa. Alguns relatam que eles mesmos tiveram problemas de acolhimento quando eram 

alunos, e lembram que o pedir desculpas pode até amenizar, mas não apaga, apenas abranda.  

O grupo citou desafios como: as dificuldades do campo da saúde e enfermagem, a 

falta de acolhimento nos espaços de trabalho e estudo, o incentivo a carreira pesquisadora 

entendida como precoce por enfermeiros incipientes ainda na profissão, o adoecimento pelo 

trabalho, a separação entre academia e campo assistencial, a insensata diferenciação de um 

enfermeiro entre assistencial e docente, inadequações dos pilares de uma formação docente. 
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Essa discussão expôs críticas e inquietações dos seus próprios fazeres, e a necessidade de lutar 

contra a separação entre o campo prático e a academia. Incentivam a lidar com essas questões 

trazendo para discussão coletiva.   

Fazem-nos refletir sobre as limitações em sala de aula, como a superlotação que 

muitas vezes encerra um semestre e o professor não conseguiu chamar cada aluno pelo nome. 

E assim, para eles, a relação docente, quando positiva, é lembrada por um tempo até ser 

esquecida, mas a relação docente negativa marca, não é esquecida, é relembrada, é um 

sentimento que não é dividido, ele fica. E como texto poético final, foi entregue: 

 

O grupo entende que temos muitos desafios, e eles são constantes, o medo, a 

insegurança e a incerteza persistem, cada um de nós lida com desafios no singular e 

na conexão com alunos, e juntos com a fé e habilidade a gente aprende. E por vezes 

afeta e limita pessoas. A sensibilidade que ensina e aprende é o cuidar das pessoas, 

e outra experiência a conexões estreitas da qualidade do campo com a docência, 

com a academia. Há necessidade de comunicação contínua com a realidade para 

construção sem uma dicotomia, o contraditório precisa ser analisado. A docência 

precisa ser revisitada, o pesquisador docente, a universitarização, faz limites em 

termos práticos com o que se aplica na realidade. Há de se ter desafios com outras 

instituições, somos gestores de tempo, as instituições e a produção física geram 

doenças e altera comportamentos, mas quando a docência está preparada? Porque 

hoje suporta impactante realidade para transformar a sociedade. A prática do 

cotidiano universitário tem muitos desafios, formas de aprender. Podemos aprender 

com isso. Falar, trazer esperança, não reconhecer as coisas, aceitar as limitações, 

conversar com as pessoas, descobrir com o íntimo, dividir para somar. As coisas 

negativas matam as pessoas, as desculpas amenizam, os docentes podem dar 

abertura.  

Grupo pesquisador Docentes, 28 de agosto de 2019.  
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6 SÍNTESE DOS RESULTADOS ENCONTRADOS  

 

Quadro 10 -  Síntese dos Resultados apresentados aos co-pesquisadores para validação. 

Objetivo 
Estratégia para 

alcançar 
Resultado obtido 

 

- Discutir as 

contribuições da pós-

graduação stricto sensu 

para a formação do 

enfermeiro professor. 

 

Oficina para construção 

do memorial 

acadêmico-profissional 

de forma artística do CP 

respondendo a seguinte 

questão:  

 

GPE: Qual a 

contribuição da pós-

graduação stricto sensu 

na construção da 

carreira de 

professor?”. 
GPD: Quais 

contribuições você 

acredita que a PG traz 

para formação docente 

na enfermagem?. 

 

 Amadurecimento 

 Conhecimento Teórico 

 Experiência Profissional e Docente 

 Reforço a Espiritualidade e cuidado da saúde física 
e mental 

 Fortalecimento da Inteligência emocional  

 Construção do Saber do ofício docente 

 Compartilhamento de saberes 

 Inovação e reinvenção em sala de aula 

 Mobilidade na Carreira 

 Desenvolvimento de habilidades perante a limitação 

do outro 

 Viver uma Roda Gigante com experiências 
marcantes na própria vida e na vida do outro 

 Dar ênfase a importância da associação da docência 

com a prática assistencial 

 Transformação de vida 
 

 

- Analisar a influência 

da experiência docente 

para mobilização de 

saberes em prol da 

formação do enfermeiro 

na pós-graduação 

stricto sensu. 

 

 

Etapa que se aplica 

apenas ao GPD, na 

Oficina da construção 

do memorial, realizada 

em 2 etapas de 

produção de dados, 

responderam a seguinte 

questão em formato 

desenho: 

Com base nas suas 

experiências ao longo 

da carreira, como foi a 

construção do professor 

que é hoje?. 

 

 
Devir Professor – Um Devir Autônomo-Expectante-

Amoroso se dá nos enfrentamentos, é a capacidade de 

criação, de resistência, de conexões e rizomas a serem 

criados, e principalmente em furtar-se de criar uma 

identidade imutável, pelo contrário, aceitar o devir é o 

próprio movimento. Aceitam as diferenças e tiram força dela, 

por vezes enfrentam-se como soldados e por vezes com 

parentalidade, na tentativa de acertar mas sempre aceitar que 

o erro faz parte das suas trajetórias. 

 
Ideia Síntese: Ser Professor é como estar numa Roda 

Gigante – A compreensão que o estar na docência e 

semelhante a estar numa roda gigante, ao experimentar os 

altos e baixos na trajetória docente e entender que mesmo 

com medo muitas vezes você precisará entrar nessa roda, e 

alguns experimentam e não querem sair dela. Outros 

precisam revezar entre estar no chão e voltar à roda.  

Representou o movimento, as mudanças, a flexibilidade, o 

medo, a insegurança, o amadurecimento e a tomada de 

decisão.  

 

RIZOMAR-SE – Multiplicar capacidade de refazer 

conexões ao longo da vida profissional, enraizar-se no outro 

e horizontalmente expandir-se formando redes. 

 

CONFRONTAR-SE – Faz parte do crescimento pessoal 

vivenciar confrontos, conflitos e desafios inscritos na 

profissão e devem ser bem vindos, pois auxilia no 

desenvolvimento do autoconhecimento, da empatia, e das 

habilidades emocionais com os interlocutores. 
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- Identificar os desafios 

da educação superior e 

a necessidade de 

formação de recursos 

humanos para docência 

em enfermagem. 

 

Oficina para construção 

de texto poético 

individual, respondendo 

a seguinte questão:  

 

Ensinar enfermagem 

hoje traz algum desafio 

para você? O que 

mudou de quando 

começou a lecionar? O 

que tem feito para 

enfrentar os desafios?. 

 

 A Teoria ainda se distancia da prática profissional e 

docente 

 Enfermeiro x Professor X Pesquisador: muitas 
vezes como coisas distintas e distantes  

 Paternalismo X Sadismo Acadêmico – ambos fazem 
mal à docência e à formação 

 Universitarização – um problema atual 

 Falta de Tempo para dedicação às atividades de 
ensino e extensão  

 Por vezes falta humildade, acolhimento e 

autoconhecimento por parte docente 

 Por vezes falta compromisso e responsabilidade por 
parte do aluno 

 Estranhamento à Mudanças 

 Esgotamento de Recursos Humanos, Culturais, 
Físicos enfrentado na universidade e nos campos de 

prática  

 Produtivismo Acadêmico – uma nova era  

 Profissionalismo Docente – banalização do que 

consiste uma verdadeira formação docente 

 

- Propor estratégias de 

enfrentamento para os 

desafios encontrados no 

campo educacional e da 

enfermagem a partir 

dos próprios programas 

de pós-graduação 

stricto sensu. 

 

Texto coletivo da 

produção de dados na 

Oficina 2 e 4 do GPE e 

GPD respectivamente.  

 

Análise Filosófica em 

cima dos dados 

produzidos. 

 

 Competência Profissional 

 Compromisso com a Comunidade 

 Disposição pessoal 

 Ter de volta o tempo para estar com o aluno 

 Compromisso com o outro, com a educação 

 Educação Permanente para docência 

 Profissionalidade Docente (formação adequada, 

obrigação moral e ética, educação continuada)  

 Publicização do Ofício Docente: se fazer visto, ser 
lembrado e ser reconhecido pelo seu fazer  

 

CONFETO 

(CONCEITO COM 

AFETO) PRODUZIDO 

NESSA PESUISA 

SOCIOPOÉTICA: 

 

Analise de todas as 

produções  

 

 Outrar-se 

  

OUTRAR-SE - experimentar-se com, pelo e através do 

outro, relacionar, compreender, apoiar, ser apoiado, ajudar, 

ser ajudado, ouvir, ser escutado, tocar, disponibilizar, 

solidarizar, enfrentar, combater, conflitar, tensionar, desejar, 

dedicar, mudar, fazer e ressignificar-se. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
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7 DISCUSSÃO E ANÁLISE DOS DADOS 

 

7.1 Contribuições da Pós-Graduação na carreira docente, na formação humana e na Identidade 

Profissional 

 

Ao pensar nas contribuições da pós-graduação para formação docente, percebeu-se 

que o movimento e a percepção do GPE foram diferentes do GPD. Mesmo com a proposta do 

tema gerador tendo o objetivo final de investigar quais contribuições a PG traz para sua 

carreira, viu-se que, no grupo de egressos, a PG remete à ideia de ascensão, seja ela 

profissional, no que tange a receber mais conhecimentos não só técnicos mas filosóficos, 

éticos e intelectuais, seja ela pessoal, partindo do pressuposto de que o amadurecimento fez 

parte de vários discursos, além do desenvolvimento (ainda que obrigatório) da inteligência 

emocional. Observe a figura 1 a seguir: 

 
Figura 1 -  Movimento Intercessor acerca das contribuições da PG com as experiências emocionais negativas 

referidas pelo Grupo Pesquisador Egressos (GPE) 

Elaborado pela autora, 2019 e readaptado 2020. 

 
A figura acima desvela, no conjunto do lado esquerdo, as contribuições que a PG 

stricto sensu fez na formação profissional e docente do grupo, de um modo geral, aspectos 

considerados positivos para carreira docente. Do lado direto, o conjunto mostra as 

 

Experiência 

Amadurecimento 

Alegrias e Tristezas 

Reforço à 
espiritualidade 

Fortalecimento da 
inteligência 
emocional 

Construção do Saber 
do ofício Docente 

 

Tristeza decorrente de 

 cobranças excessivas 

Desestímulo 

Pensamento de vingança 

Reprodução dos sofrimentos  

em sua carreira docente 

Ter o orientador como 

 modelo negativo  

Ampliar visão de mundo 
Adquirir status profissional 
Aquisição de novos 
conhecimentos 
Apropriação de referenciais 
teóricos 
Reconhecimento da titulação  
no ambiente de trabalho 
Mobilidade na carreira 
Aquisição de cultura e 
construção intelectual 
Ter o orientador como modelo 
e exemplo 

GRUPO-PESQUISADOR EGRESSOS 
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experiências consideradas negativas vivenciadas ao longo do curso, e que, segundo o mesmo, 

por vezes contribuíram para desinteresse pela formação. Na interseção, destacam-se aspectos 

que unem as contribuições (positivas) e as experiências (negativas) que puderam oportunizar 

uma construção da identidade profissional e docente em cada um, com características comuns 

no grupo, tem-se uma síntese do que foi apreendido e consolidado no caminho da PG.  

O GPE fala de sua trajetória no curso, com o orientador e com a pesquisa, e os 

desdobramentos a partir dessas relações, sejam boas ou ruins, estão registrados e presentes na 

história de vida e no memorial deles. Suas trajetórias também foram marcadas por 

dificuldades em determinados semestres, as cobranças excessivas de alguns professores e até 

mesmo a falta de apoio do orientador. Como também a apropriação do referencial teórico, a 

participação em eventos que antes jamais pensariam que poderiam participar, e, apesar dos 

percalços percorridos, a PG contribuiu para ampliar sua visão de mundo, para fortalecer a fé e 

espiritualidade e para aumentar o aprendizado além do científico.  

A “bagagem” apreendida ao longo do curso vai sofrendo modificações. Conforme os 

enfrentamentos e seus desdobramentos, o pós-graduando, além de se adaptar, é exigido o 

criar, mudar, e, de fato, amadurecer para construir o saber profissional e docente. Conforme 

estudos de Day (2003) sobre o desenvolvimento profissional, o professor é um agente de 

mudanças condicionado pela sua história pessoal, profissional e suas disposições que o levam 

a um continuum aprendizado e evolução ao longo da carreira, e, assim, o crescimento 

implicará em aprendizagem.  

Com relação ao GP dos Docentes, mesmo perguntando sobre contribuições da PG 

para formação docente, o exercício seria, então, quase de autorreflexão, mas direcionaram a 

produção para o que eles (em si docentes em qualquer território que estiverem) estão 

contribuindo ou de que forma contribuem para o aluno em sua formação profissional, seja ela 

em qual nível for.  

Foi a vez de refletirem sobre o ser docente, pois foram indagados a falar da carreira e 

veio à tona a construção deles enquanto “ser docente” e “o que ser para o aluno enquanto 

docente”. Em maioria, os docentes sentem o desejo de compartilhar conhecimentos, e 

caminhar junto ao aluno, sentem necessidades de contribuições maiores do campo da prática 

para com a academia. Observe a figura a seguir: 
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Figura 2 - Subdivisão da tarefa do professor a partir das experiências de vida e profissionais ao longo da carreira 

docente do Grupo-Pesquisador Docentes 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Conforme o esquema acima, o GPD, a partir das suas produções, descreve a carreira 

docente listando seus significados, tarefas e objetivos, e, pormenorizando, dividiu-se em três 

marcos, destacando as etapas vividas ao longo da carreira em cada um deles: O trabalho 

docente, o ser docente e o desdobramento do ofício docente, considerando a formação inicial 

recebida, a formação continuada buscada, as experiências ao longo da vida tanto pessoais 

quanto profissionais que se tornam experimentações tão singulares ao ponto de marcá-los 

profundamente até os dias atuais.  

Corroborando estes marcos, Iza et al. (2014) trazem, em seu estudo sobre identidade 

docente, as várias “facetas” que constituem o professor, onde emergiram também três eixos 

principais subjacentes à identidade docente: “formação inicial e continuada; 

profissionalidade docente e; experiência e saber da experiência”. Nesses eixos, 

reconheceram-se situações e condições que envolvem o processo de formação do professor, 

considerando o currículo ao qual foi submetido, os estágios supervisionados que vivenciou, os 

professores-pesquisadores que conheceu, experiências e trajetória de vida e profissional, 

práticas pedagógicas coletivas diferenciadas e a própria investigação da sua prática. 

Todas essas etapas (Figura 2) levam-lhes à fase do “pôr em prática” essa formação e 

vão experimentando junto ao aluno no seu fazer e refazer diário, em campo e em sala de aula, 
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e, a partir disso, surgem as necessidades, as situações inesperadas a serem vencidas e os 

obstáculos e desafios do ser docente. O professor se refaz na coletividade, não é uma escolha, 

é uma necessidade. O encontrar-se com alguém para produzir algo é uma atividade comum 

docente, e, assim, há compartilhamento de saberes não só a nível de professor/aluno mas para 

com os pares, a instituição, a comunidade. E o tempo todo, esse fazer convoca-lhes a 

reinventarem-se ao longo do percurso, afinal, nenhum trajeto será igual.  

 E por fim, o desdobramento dessas experiências com o aluno, com o campo, com a 

universidade e com os colegas de profissão (a escola e suas instituições e associações) traz à 

tona a diversidade humana, e suas relações com o meio externo levam a experimentações que 

nunca são iguais, e o professor tem sempre que se abrir à interação. A depender da história do 

outro (problemas, conhecimentos, postura, experiências), o professor pode quase sempre 

experimentar um encontro abundante com seu próximo e essa etapa não vem descrita nos 

livros, nem na formação curricular; ela virá da experiência, mas uma experiência responsável 

o suficiente para embasar-se na formação profissional recebida.  

Por tantos encontros, é inevitável que o docente não transpasse esse outro, não seria 

possível enxergar, entender e tentar levar em consideração a singularidade e subjetividade que 

alguém ao seu lado traz sem “passear” entre ele. Necessariamente, esse outro pode não 

representar uma pessoa apenas num determinado momento, podendo ser um grupo, uma 

comunidade, um coletivo de ofício comum, uma instituição. Por isso, a universidade precisa 

se abrir aos espaços que a docência vai lhe apresentando, mas em prol de um coletivo em 

comum construção, uma educação de qualidade. Senão, a vaidade, o egocentrismo e a 

autoafirmação não só atrapalham, como também inutilizam a relação do saber a ser 

construída.  

Os docentes veem os coletivos como potenciais dispositivos de aprendizado, pois, 

muitas vezes, enfrentaram dificuldade ao longo da carreira, fruto do estranhamento ao outro, 

como problemas de acolhimento, de sinergia faltante entre a universidade e a assistência, das 

diversas situações pessoais do aluno, confrontando-os, etc. Assim, o experenciar-se é 

condição para formação docente, e perpassa esse experimentar a solidariedade, a produção do 

conhecimento e a ajuda mútua.  

Para Freire (2011a), a experiência social é a que possibilita a mudança de um discurso, 

e não é exclusivo de uma pessoa. Um dos marcos de uma educação progressista é provocar o 

grupo para uma leitura e releitura de mundo, de forma a compreender um contexto ao qual um 
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discurso (uma pessoa e sua visão) está condicionado. Pessoas podem estar dentro de um 

perverso sistema social, econômico e político, mas daí vem a necessidade do “ser mais”, que 

pode ser alcançado através de uma prática educativa emancipadora que leve em consideração 

a pessoa e seu contexto, mas sem vitimização e, sim, com perspectiva de transformação.  

E para Tardif (2014), o conjunto de saberes de que dispõe uma sociedade são 

chamados de “saberes sociais” e o próprio professor no exercício de duas funções desenvolve 

um saber próprio, que serão baseados em seu cotidiano de trabalho, e, assim, a partir da 

experiência com e no trabalho e no contexto vivenciado, transformam esses saberes sociais 

em saberes escolares, levando em consideração sua realidade com os alunos.   

Percebe-se que o trabalho docente universitário faz da experiência um lugar de 

experimentação. O aprofundar-se com a história do outro e com suas dificuldades, o ensinar 

procedimento de alta habilidade técnica, o relacionar-se com os problemas da prática 

profissional que envolvem o sistema de saúde e complexos cenários sociais. Então, o seu 

próprio fazer na pesquisa vai dando espaço a se colocar no lugar do outro, e cada etapa 

vivenciada torna-se produtora de saberes específicos, e, nesse ínterim, o docente não mais tem 

posição de destaque, apesar de fazer grande diferença no meio em que pratica sua ensinagem. 

Por isso o memorial foi parte fundamental dessa produção, entender como os CP 

reconhecem-se na sua prática docente, e entender a diferença das percepções de um egresso 

com pouco tempo na carreira docente, e o professor que fez parte da sua formação, foi 

essencial para entender como se dá a construção do ofício do professor e o desenvolvimento 

na carreira.  

Conforme Nóvoa (1995) afirma, diante de uma mutação cultural, as abordagens 

autobiográficas no campo científico vão representar um movimento social mais amplo, e, 

apesar de alvo de críticas centradas na frágil consistência metodológica e no esvaziamento das 

lógicas sociais, as histórias de vida têm dado origem a reflexões férteis e a uma grande 

variedade de posicionamentos conceituais e metodológicos. 

A construção da identidade profissional é um caminho que só se compreende no 

percurso, até então muitos ali dos GP não haviam repensado sua trajetória, e no consciente 

tinham respostas rápidas e prontas sobre a sua experiência, formação e memorial. Mas a partir 

do momento em que o estudo desafiou a construir seu memorial, seu relato autobiográfico e 

sua história profissional, através do método criativo, foram para um plano superior de 
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pensamento, e conseguiram adentrar o subconsciente ou até mesmo o inconsciente, e algumas 

respostas surpreenderam a si próprios.  

Refletir sobre a identidade profissional é repensar o fazer diário, observar as mudanças 

realizadas e outras requeridas, é olhar para trás e ver por onde passou e entender as marcas, as 

cicatrizes e as suas decisões na carreira. O docente, seja antigo ou novo, ao pensar na sua 

própria prática fez o exercício do reencontrar-se, de explicar a si mesmo o porquê daquele 

caminho e de rever os obstáculos percorridos, muros ultrapassados, longas distâncias que não 

pareciam ter fim, mas que perceberam que foi para alcançarem o que buscavam 

profissionalmente.  

Segundo Carvalho (2004), a enfermagem enfrenta uma ruptura epistemológica, que 

propõe o fenômeno de descontinuidade entre o que se fazia antes e o que se passa a fazer, 

considerando as inovações cientificas e tecnológicas que enfrenta e as constantes mudanças 

curriculares exigidas para atender a uma demanda de novas atitudes, novas condutas e novas 

formas de pensar e ser na profissão.  

Para Woodard (2014), a identidade é relacional e não é unificada, e está vinculada a 

condições sociais e materiais. É produzida em momentos particulares no tempo, ou seja, a 

globalização, os movimentos sociais, as mudanças no cenário econômico, político e social, 

tudo isso pode interferir de alguma forma na produção de uma identidade, e assim como, 

numa crise dela, seja pessoalmente e politicamente.   

E a presença de uma identidade própria do docente, afirmam Iza et al. (2014), é 

adquirida a partir de uma formação escolar, formação inicial, experiências variadas, formação 

continuada, intervenções sociais e apontam a responsabilidade social desse oficio, que tem 

nesse processo formativo identitário uma forte ligação com a cultura.  

Por isso o memorial foi um momento de catarse, comum em pesquisas autobiográficas 

e também nas sociopoéticas. Porém, a catarse em torno do tema gerador torna-se um potente 

dispositivo de desvelar o não dito, e através dos memoriais, foi possível compreender que o 

professor constitui-se de diversas dimensões, e analisando as produções, destacam-se as 

seguintes: história de vida/infância, necessidade financeira, personalidade, experiência 

profissional e experimentações com a vida.  

Na pesquisa sociopoética, ocorre a percepção de afetos de determinada situação e a 

reflexão desta (MARQUES; GENTINI, 2009). Conforme o próprio Gauthier cita em sua obra 

“O oco do vento” (GAUTHIER, 2012), a sociopoética vem para revelar além do que é 
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geralmente pesquisado (conteúdo), e por isso espera-se que os afetos, a sensibilidade, a 

espiritualidade e a sensualidade apareçam mais facilmente graças aos dispositivos do método, 

pois proporciona um “mergulho a céu aberto” no grupo-pesquisador. 

Essas dimensões criaram elos com o caminhar do professor na carreira, por vezes 

foram potencialidade, e por vezes foram fragilidade, e ainda se percebe que o tempo 

(cronologia) fez parte da construção da carreira em suas três etapas (passado, presente e 

futuro), considerando que muitos foram afetados por experiências na infância, outros por 

experiências atuais, e ainda a maioria vislumbrando novas experiências futuras.  

Evidenciou-se, tanto na produção de dados quanto nas explanações e sínteses nos 

grupos-pesquisadores, que os egressos tiveram facilidade em expor as contribuições da PG na 

vida deles, na verdade em relatar experiências marcantes durante a PG, tanto positivas quanto 

negativas, que, de certa forma, contribuíram para sua formação. Não ficou claro que se 

remetiam à formação docente, mas à formação profissional e ao impacto dessa na docência. 

Os egressos conseguem compreender em que a PG interferiu, marcou, e mudou a vida deles.  

Entretanto, no grupo de docentes, foi difícil evidenciar as contribuições da PG na vida 

do aluno pela perspectiva deles. Como se o docente soubesse expor suas contribuições 

profissionais, suas pretensões enquanto professor para com o aluno, independente do grau de 

formação, e conseguem falar sobre a carreira docente e os aspectos dela, como por exemplo 

experiências ao longo da vida que marcaram sua carreira enquanto professor e as 

contribuições que ele acredita ter para com o aluno, seja em sala de aula, em campo de 

prática, mas não necessariamente dentro do contexto da pós-graduação.  

Fato inusitado foi que nenhum docente citou experiência do pós-graduando com o 

estágio docente, o qual, no campo de pesquisa estudado, constitui etapa obrigatória no 

Mestrado e Doutorado no programa acadêmico, que é desenvolvido pelo aluno junto ao seu 

orientador, conforme evidenciado na matriz curricular exposta nos sites dos programas. De 

acordo com o cenário pesquisado, no curso acadêmico da instituição, o curso de Mestrado tem 

a disciplina obrigatória “Estágio Docência do Mestrado”, com carga horária de 30 horas e 

equivale a dois créditos, além da disciplina teórica “Educação e Didática do Ensino Superior” 

com equivalência a três créditos, totalizado 45 horas. Já no Doutorado, a disciplina “Estagio à 

docência do doutorado” possui 60 horas e equivalência a quatro créditos.  

Outro curso, de mestrado profissional na mesma instituição, tem em sua matriz 

curricular as disciplinas obrigatórias “Currículo, Ensino e Planejamento na Saúde” de 45 
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horas e “Prática Profissional Supervisionada” de 60 horas de duração e as disciplinas eletivas 

“Tecnologias educacionais na saúde” e “Avaliação do ensino na saúde”, ambas de 45h. Os co-

pesquisadores deste estudo, em maioria, são vinculados, ou foram alunos desses programas 

citados.   

Para Alves et al. (2019), é no Estagio Docente (ED) que o pós-graduando pode se 

aproximar da perspectiva docente e discente ao mesmo tempo, e assume um papel de 

mediador para com os alunos, que contribui para desenvolvimento do olhar crítico, e favorece 

a compreensão da multidimensionalidade da relação ensino-aprendizagem. Ainda que não 

obstante para consolidar a formação docente seja uma disciplina e/ou estágios 

supervisionados, o ED estimula o processo de ação-reflexão-ação, e põe o pós-graduando 

como “formador de formadores”, evidenciando a importância do desdobramento da prática 

docente universitária. 

E também segundo Joaquim, Vilas Boas e Carrieri (2013), o pós-graduando durante o 

ED sente-se motivado pela necessidade de reduzir o hiato entre um bom teórico e um bom 

professor, ressaltando a existência de muitos pesquisadores com pouco destaque na docência. 

E necessariamente o ED precisa ser mais do que “assumir aulas” do orientador, insinuando 

uma transferência de afazeres que perpetua uma docência precária. E alerta para o fato de a 

PG stricto sensu ser a principal via de formação de professores universitários, e nessa etapa 

do curso, muitos terão sua primeira experiência com a prática docente.  

 Isso desperta a reflexão de que o professor tem mais facilidade para falar sobre sua 

carreira baseado em suas experiências ao longo da vida, e agrega as contribuições de cunho 

individual e coletivo nessa história, como exemplos: relações de amizade para além de 

profissionais no trabalho, professores que foram modelos e inspiração também para eles 

(interposição profissional), colegas de trabalho com mais afinidade, regras institucionais as 

quais estão submetidos e seus diferentes tipos de aluno. E assim, independente do grau de 

formação do qual se esteja falando, consegue descrever seu ofício. Mas não conseguiram dar 

profundidade nos dados produzidos à essência do trabalho docente da PG stricto sensu na 

formação docente do enfermeiro.   

Porém, o egresso consegue destrinchar as diferentes contribuições que a PG trouxe a 

eles, seja de forma direta ou indireta, baseados também em experiências ao longo do curso, 

com suas pesquisas, com seus orientadores, e com fatos marcantes desse percurso, 

conseguiram discernir em que a PG contribuiu na vida profissional e com menos ênfase na 
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carreira docente. O egresso respondia ao tema gerador com firmeza, entretanto, nas diversas 

situações expostas, referia-se a desafios da profissão (enfermagem) e principalmente as 

dificuldades para alcançar sucesso (término do curso e mobilidade na carreira) na formação 

stricto sensu e não necessariamente a sua formação docente.  

Em maioria, tanto os egressos quanto os docentes citaram uma pré-disposição para 

serem professores desde a infância, alguns até citaram a expressão “Já nasci professor”. 

Todavia, a disposição pessoal a que Nóvoa convida-nos ao entendimento vai muito mais além 

de uma vontade ou desejo de ser professor. Para além do querer, está a profissionalização 

dessa profissão (docência), que necessita ir além de uma disposição pessoal para se tornar 

docente.  

Reafirmando o conceito de posição de Nóvoa (2017), essa é, então, a maior fragilidade 

da profissão, que está em não assumir a necessidade de formação profissional dela. Não basta 

saber dar aula, explicar bem um conteúdo, existe uma dimensão ética a ser alimentada e 

fortalecida, o desenvolvimento obrigatório intelectual, e se consegue isso aproximando-se da 

cultura, da ciência, da arte e também do conhecimento que não está escrito e só pode ser 

vivido a partir de experiências em diversas áreas profissionais e não profissionais, e também 

aprender a lidar com o inesperado, pois a profissão lhe trará momentos de tensão a partir das 

relações humanas. 

Como se tornar responsável e profissional diante das incertezas e imprevisibilidades 

da docência não estará explicado nos livros nem estará em cursos rápidos de atualização. Vem 

e virá de uma construção profissional com o passar do tempo e das experiências em que se 

fará necessária uma disposição pessoal, e, assim, aprende-se a ser professor.  

Em sua dimensão pessoal, a vida dos CPD foi afetada por suas carreiras, e a PG 

interferiu, aumentando as tensões, conflitos, confrontos e até mesmo qualidade de vida, 

devido ao aumento de responsabilidades tomadas para si. Muitas vezes, a PG afetou laços 

familiares, gerou desconfortos por levar o docente para dedicação extenuante ao 

desenvolvimento do programa de PG dentro da universidade, e menos à vida 

pessoal/social/familiar, e fragilizou, assim, o componente emocional. 

E ao mesmo tempo, a PG contribuiu significativamente para o desenvolvimento 

intelectual dos CPE, compreendendo a dimensão humana no desenvolvimento crítico e 

reflexivo, a partir da leitura de diversos posicionamentos e modos de ler o mundo, de 
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experiências positivas em sala de aula, com o fortalecimento da inteligência emocional e o 

autoconhecimento.  

Os CP, docentes e egressos, fazem um movimento de ir e vir nas confluências da 

profissão, fazer e não fazer, ou repetir, mudar, repensar e principalmente inovar e reinventar. 

A inovação foi mais vista na parte do GPE e a reinvenção, no GPD, o que não é de se 

estranhar, pois, considerando as fases da docência segundo Nóvoa (1999), os professores de 

carreira mais longa perpassaram a fase da expectativa e motivação para entrarem na fase de 

manutenção e a partir de conhecimentos novos adquiridos a proposta interna de organização 

do que recebeu de saberes é reinventar-se. Já os novos docentes ainda nas fases inicias da 

carreira docente, ao tomarem para si novos conhecimentos, novas formas do fazer na 

docência, apropriam-se daquele saber para inovar sua prática em sala de aula, a motivação, 

interesse pelo aprender e êxtase fazem parte dessa fase.  

Pensando nesse ir e vir da prática docente, e, assim, nas contribuições que a PG fez e 

faz ao longo da carreira, desde a formação (em andamento) até se experenciar como professor 

da PG, propõe-se um esquema que explica o movimento de tensões e mudanças ocorridas ao 

longo da carreira docente, na tentativa de elucidar os sentimentos vivenciados durante o 

processo: 

Esquema 3: Movimento, tensões e mudanças ocorridas ao longo da carreira docente. 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
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Nesse esquema ilustrativo (esquema 3), objetivou-se apresentar que o docente, 

conforme dados produzidos, entra de uma maneira no início da vida profissional e, ao longo 

da carreira, os encontros e desencontros com as reponsabilidades, exigências, compromissos, 

excesso de trabalho, escassez de tempo, fazem-no ir se ajustando, mudando, e principalmente 

entendendo a tamanha dimensão do outro.  

Evidenciada por Tardif e Raymond (2000), a temporalidade do saber estrutura a 

memorização de experiências educativas marcantes para construção profissional, e dois 

aspectos devem ser considerados: a trajetória pré-profissional e a trajetória profissional do 

professor, considerando que os saberes vão se desenvolvendo ao longo de uma carreira, a qual 

se intervém da dimensão pessoal identitária, da socialização profissional e também das 

mudanças sofridas no percurso.  

Compreender a força do aluno, do colega de trabalho, do paciente, da família, (do 

outro) fazem com eu um docente entenda o quanto é necessário lidar com os enfrentamentos e 

conflitos frutos dessas relações, afinal o conhecimento “relacionado” é condição permanente 

no seu fazer. Peculiaridade do GPE foi que a PG apresentou-se com um peso diferente, de 

início, mostrou-se ser “um mal necessário”, e, ao final do curso, transformou-se no “antes e 

depois” na vida deles. Assim, entende-se que a PG, entre prós e contras, fecha o ciclo de 

formação de maneira positiva porém trabalhosa na vida de cada um.  

Seriam, então, as contribuições da PG na formação docente entendidas como uma 

roda gigante? Entre a decisão de ir ou desistir, a hesitação em subir ou descer, o medo da 

altura que pode chegar, o olhar vislumbrante da vista do alto, a descida que causa estranheza e 

ao mesmo tempo a dúvida se encostará os pés no chão ou não..., entrar na PG e sair dela tem 

seus altos e baixos, e seus percalços, e ainda há quem passou pela roda e quer voltar, há quem 

teve experiências marcantes (boas e ruins) e deseja lecionar, entrar de novo nela, e girar, já 

sabendo o que vai encontrar, ou melhor, já esperando pelo inesperado, considerando a 

grandeza do outro.   

Pensando na linha do tempo da carreira, considerando a identidade profissional e 

formação docente, e a que se relaciona o saber, o aluno da PG sofre influência de diversos 

segmentos ao longo do curso, e amplia seus saberes a partir das experiências na vida pessoal, 

social, familiar, acadêmica e profissional. Esses segmentos fazem diferentes pressões no 

aluno (pesos diferentes), mas contribuem de forma marcante no desenvolvimento da carreira, 
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do “ser docente”, e ao longo dos anos, seja ainda em formação, seja após ela, a PG continua a 

influenciar suas decisões, sua prática, seu jeito de lidar e enfrentar os problemas, enfatizando 

que, por vezes, recursos apreendidos lá no início da formação são resgatados, e em outros 

casos, obstáculos deixados para trás nesse percurso não mais são recrutados. Ilustra-se abaixo:  

 

Esquema 4 - Ciclo de influências que a PG traz ao aluno em formação stricto sensu. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019, readaptado em 2020. 

 

A pós-graduação stricto sensu, assim como qualquer outro curso regulamentado pelo 

Ministério da Educação, segue padrões curriculares previamente exigidos, regras, avaliações e 

métricas as quais os alunos são concomitantemente expostos, assim como a instituição. O 

Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG) tem padrões avaliativos internacionais 

reconhecidos e diz-se eficiente quanto a sua própria organização (CAPES, 2018, 2019).  

O processo avaliativo nos cursos de PG dirige-se não só à própria instituição, mas ao 

programa, ao corpo docente e administrativo e à comunidade-alvo, nesse caso, o aluno em 

formação. Direcionado para fomentar um sistema de PG diferenciado e reconhecido 

mundialmente, por vezes, leva os envolvidos a extenuantes ações in loco e esforços científicos 

e pessoais para publicação. Na PG, o processo de avaliação é dirigido pela Coordenação da 
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Área Enfermagem da CAPES, sendo sua operacionalização de responsabilidade da diretoria 

(ERDMANN; FERNANDES; TEIXEIRA, 2011).  

São etapas que todos os programas de PG que buscam êxito na avaliação CAPES 

estão submetidos e cada vez mais regras são imbuídas, com ampliação do número de 

produções em cada programa e, assim, para cada aluno, além de visar à qualidade e à 

rigorosidade nas pesquisas em prol do progresso científico.  

Porém, para vencer tais etapas, o aluno sente-se sobrecarregado pela própria 

necessidade de qualificação e capacitação da sua formação profissional, no desenvolvimento 

de habilidades para exercer a docência, no próprio processo de pesquisar que exige leituras 

densas, reflexão, experiências práticas, a tomada da escrita e revisão para o trabalho final do 

curso, e a maior tensão vivenciada está nas exigências para produções acadêmicas. Que, 

segundo eles, são cobradas respostas rápidas e em fluxo contínuo, sem adquirirem outras 

competências esperadas nessa etapa de formação.  

E ao mesmo tempo, essas exigências impactam também na vida dos professores, 

podendo até mesmo causar adoecimento. Os professores também se sentem sobrecarregados, 

e, de certa forma, não conseguem se desvencilhar da primazia pela produção científica em 

comparação à construção de outras competências importantes para o aluno de pós-graduação.  

Assim, perpetua a lógica de que, para o professor universitário, o conhecimento 

pedagógico é considerado secundário em relação à experiência na área de origem, à formação 

acadêmica e à produção científica. E como consequência, o autodidatismo na universidade 

criticado desde a sua constituição não só sobrevive como vem sendo destacado. Fato que pode 

ser percebido nas próprias seleções para carreira docente. Entretanto, como alcançar uma 

formação voltada para o exercício da cidadania sem que se perceba o imprescindível papel do 

professor universitário para uma formação de excelência e autonomia? (VOSGERAU; 

ORLANDO; MEYER, 2017).  

Para Silva et al. (2019), o produtivismo acadêmico constitui-se o ponto de estagnação 

para as conexões entre pesquisa e assistência, e é um fenômeno que distancia a pesquisa em 

enfermagem da realidade assistencial. À PG stricto sensu é exigida uma produtividade 

acadêmica que vai dar valor à divulgação da ciência em âmbito global a partir da publicação, 

que não pode ser confundida com o “produtivismo” que aqui se critica, pois esse último não 

traz impactos positivos à enfermagem tampouco contribui para disseminação do 
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conhecimento científico emancipatório; pelo contrário, traz a produção científica como uma 

moeda de troca, reforçando características mercadológicas dessa (SILVA et al., 2019).   

Docentes e discentes são submetidos a influências ao longo do curso que impactam 

diretamente na vida pessoal, no trabalho e nas atividades de pesquisa. Essas intromissões do 

caminho da formação do pós-graduando levam-no ao que chamam de mecanismo de “luta ou 

fuga”, e nesse momento, ou o aluno tem sua organização individual para arcar com tantas 

influências e tensões, mas não perdendo forças para seguir seus compromissos no curso, ou, 

nesse momento, o que era influência torna-se fardo e o peso nem sempre para eles é possível 

carregar, e existem as desistências pelo caminho, atrasos nos compromissos acadêmicos e 

desinteresse com a formação.  

Cita-se a organização individual, pois são muitos os fatores extrínsecos que 

influenciam esse aluno, como o próprio sistema de avaliação dos programas, a instituição, os 

professores, como também mais pessoalmente a família, o trabalho, que podem representar 

em algum momento conflitos com seu percurso formativo, e por fim, fatores intrínsecos ao 

próprio sujeito, onde se encontram as expectativas, sonhos, desejos, e com esses, as 

frustrações e confrontos consigo mesmo.  

O sistema não mudará pela necessidade pessoal de cada aluno, os professores exercem 

seu ofício cada um à sua maneira mesmo sendo submetidos às mesmas regras, mas o aluno, 

esse será o mais exigido durante a PG. Então, é com ele primeiramente que ele deve se 

entender, pois existirão compromissos e responsabilidades que serão somente dependentes de 

suas atividades para o seu bom êxito. 

Na proposta de Aprimoramento do Modelo de Avaliação da PG proposto pela 

Comissão Nacional de Acompanhamento do PNPG 2011-2020, em outubro de 2018, emergiu 

uma visão compartilhada dos membros da Comissão de que o então atual sistema avaliativo 

teria atingido seu esgotamento e deveria ser repensado e aprimorado e que levasse em 

consideração as novas demandas da comunidade acadêmica (CAPES, 2018). 

E então, no relatório da Comissão especial de acompanhamento do PNPG 2011-2020 

da CAPES de 2019, foram citadas propostas de aprimoramento da avaliação da PG Brasileira 

para o Quadriênio 2021-2024, sugerindo um “Modelo Multidimensional”, que serão 

compostas das seguintes dimensões: Formação de Pessoal; Pesquisa; Inovação e 

Transferência de Conhecimento; Impacto na Sociedade e; Internacionalização. Essa mudança 

foi sugerida (e requerida) porque o modelo anterior de avaliação, que gerava uma única 
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“nota” ao programa, nem sempre considerava diferenças de contexto de cada curso, e acabava 

por limitar a diversidade da oferta de vagas, acentuando assimetrias geográficas e sociais 

existentes e prevalentes (CAPES, 2020).  

Além disso, o modelo multidimensional proposto prevê um balanço entre indicadores 

quantitativos e qualitativos e a extinção da Qualis, para que cada programa avalie o impacto 

de sua produção segundo padrões internacionais e que sejam levadas em consideração não só 

a produção científica, mas também as diferentes formas de conhecimento: sociocultural, 

ambiental e econômico (CAPES, 2020). 

Há ainda uma proposta significativa no modelo multidimensional, que é a 

autoavaliação do próprio PPG como forma de planejamento estratégico da instituição. Devido 

à precariedade da avaliação externa em captar processos além dos produtos, a autoavaliação 

oportunizará valorizar a formação em relação à produção bibliográfica, incentivará a tomada 

de experiências internacionais e tem como objetivo ser um processo diagnóstico que 

fundamente a construção do plano de desenvolvimento da IES.  

Segundo Zandona, Cabral e Sulzbach (2014), tanto os docentes quanto os alunos vêm 

sofrendo consequências de uma educação neoliberal, mediante políticas educacionais 

impostas pelo Estado, onde o aumento da pressão pela produção científica traz como 

consequência pesquisas superficiais apenas para o cumprimento de exigências de avaliação, e 

dentro da universidade, essa nova forma de organização tem levado ao adoecimento, 

potencializando problemas de saúde física e mental e sobrecarga emocional.  

Apesar de o “Modelo CAPES” de avaliação ter sido considerado destaque no âmbito 

da ciência mundial, e um sucesso pelos gestores governamentais, tendo sido até “produto de 

exportação” para países de terceiro mundo, esse modelo “produtivista” traz mudanças não 

apenas às instituições universitárias, mas também aos coordenadores de programas, aos 

professores e aos pós-graduandos, que são obrigados a se preocuparem com classificações, 

índices, fatores de impacto, rankings e principalmente a fomentarem uma cultura de 

competição entre as instituições, o que gera desconforto e descontentamento no docente pela 

sobrecarga de trabalho, e os obriga a fazer um “redimensionamento do seu trabalho 

acadêmico” (BIANCHETTI; VALLE, 2014). 

E gera também descontentamento ao aluno, conforme foi visto, este entra num 

momento de retração onde a lamentação supera o sucesso, e os culpados tem seus lugares bem 

definidos segundo eles. Entretanto é preciso entender que a PG é um caminho de formação 
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árduo, apesar de muitas vezes curto para o que se espera de um mestre/ doutor, é um trajeto 

onde haverá um sistema regulador por detrás da instituição, que impõe regras cada vez mais 

difíceis também ao professor, e por isso o conflito não perpassa somente o GP egresso, mas 

também os docentes. Se o aluno experimenta por vezes o desanimo, o desinteresse, o 

desestímulo, o professor também não passará por isso em algum momento?.  

A PG convida à trans-formação! É para além da formação do óbvio, de conceitos 

teóricos, conhecimento cientifico, habilidades pedagógicas, é preciso mais. Por isso, oferecer 

uma transposição de valores éticos, culturais, científicos, sociais e políticos, são experiências 

que esse aluno vai vivenciar junto ao trabalho docente ao longo do curso de PG Stricto Sensu. 

É uma possibilidade semelhante a uma aquarela: são dados tintas em várias cores, pincel, 

quadro, para uma construção individual e coletiva, cada um doa um pouco de si e absorve do 

outro, misturam-se, enfrentam-se, compreendem-se, estranham-se, formam-se.  

Para Gatto Junior et al. (2020), quando os programas de PG tomados pelas metas 

gerencialistas da universidade (que, por sua vez, estão submetidas à agência reguladora 

(CAPES)), induzem seus professores e esses seus orientandos ao preceito de se produzir o que 

ranqueia a universidade em âmbito internacional, acabam por fazer escolhas do que primar 

para o alcance dessas metas e deixam de lado outros aspectos como é o caso da formação 

docente, e seus referenciais pedagógicas que apoiariam a universidade a uma formação 

voltada para as demandas reais da sociedade democrática e a formação de profissionais 

críticos e colaborativos.  

Segundo a CAPES (2019), sendo o principal objetivo dos cursos de PG o formar 

mestres e doutores capazes de enfrentar novos desafios científicos com independência 

intelectual, contribuindo para o progresso científico, tecnológico, econômico e social do país, 

para quem virá essa demanda para alcançar tamanho objetivo?. A resposta está nas próprias 

falas dos grupos, enquanto o egresso relata sobrecarga, sofrimento, tristezas e frustrações para 

então amadurecer e seguir seu caminho, o professor relata o peso disfarçado da docência e a 

necessidade de se sentir ajudado em vez de apenas ajudar. Percebe-se a convergência dada? A 

que isso nos chama, a compreender que, na verdade, o caminho da PG é uma balança tênue, 

nem sempre justa e clara para ambos lados, e aos quais todos deverão passar, afinal, o docente 

também é submetido a avaliações. O trabalho não pode ficar retido ao “produzir”. Como 

segue a figura a seguir: 
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Figura 3 - “Balança” na Pós-Graduação: (Des)equilíbrio entre docente e aluno. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019 e readaptado 2020. 

 

Na figura acima, sugeriu-se uma proposta que indicaria o (des)equilíbrio entre as 

partes aluno e professor dentro do contexto da pós-graduação, balizados pelo sistema que a 

rege e por órgãos de fomento que estão por detrás desse estado avaliador e suas regras às 

quais todos os atores nos programas de PG estarão submetidos. Pelos relatos e produções, 

percebe-se que, por vezes, o aluno sente-se solitário e desamparado, e principalmente 

“afogado” em tantas responsabilidades que ele não consegue ver a necessidade de cobrança 

ou só percebe a falta de ajuda. Já o professor externa que sozinho ele não consegue ou não 

alcança os objetivos de aprendizagem para com o aluno, sente necessidade de 

compartilhamento de conhecimento, de troca, e de responsabilizar também esse aluno pela 

sua aprendizagem.  

E o que deveria ser algo bom, na perspectiva discente, torna-se trabalhoso, afinal, o 

aluno será ativo na sua jornada durante a PG, e, na verdade, a compreensão dele dá-se no seu 

papel de “receber” o conhecimento. Já o professor tem a certeza de que construir no coletivo 

fortalece o processo do ensinar. Então, o aluno quer receber conhecimento, ele anseia por 

isso, e o professor quer construir conhecimento apesar de ser bem mais fácil “transmiti-lo”. É 

nesse interim que ocorre a frustação de ambas as partes, não pela expectativa não ter sido 

alcançada, mas, na verdade, pela falsa perspectiva do que seria o processo de ensino-

aprendizagem. 

Mais do que harmonizá-la, essa balança precisa é ser compreendida. Primeiro, saber 

enxergar o fazer docente para além dos saberes docentes inscritos na profissão e a prática 

pedagógica necessária, seria o que Nóvoa (2017; 2019b) nomeia como “terceiro 

conhecimento”. Só assim o professor compreenderá a essência da sua ação e teria meios para 

entender as relações que a compõe, inclusive as desgastantes e inesperadas. E o aluno 
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entender o seu papel primordial na própria construção identitária profissional e docente, e 

reconhecer que para o saber antes vem o fazer. 

Encontra-se uma das maiores contribuições que o professor, de fato, faz com o aluno: 

motivação ou desmotivação. O professor é exemplo, e servirá de modelo para o futuro 

profissional que ele está formando. Então como motivar esse aluno? Mesmo no desgaste 

profissional, nas dificuldades institucionais, diante das vaidades humanas, de problemas 

sociais que sozinho ele não conseguirá resolver para o aluno, como motivá-lo a seguir e não 

desistir e finalizar aquela etapa?. Pela ação concreta em sala de aula, o professor vai se 

assemelhar a um construtor, semeador e agricultor, que saberá a hora do plantio, do adubo, do 

corte e da poda. E, assim, esse aluno terá espaço para florescer, recebendo o que tem que 

receber e dando em troca o que se esforçar para devolver, podendo ser o crescimento esperado 

se adequado tratamento.   

Haverá questões pessoais que o aluno trará para sala de aula que nem mesmo o 

professor saberá lidar, ou até mesmo entender, as chamadas situações inesperadas, e muitas 

vezes inusitadas, onde o professor então usará do que Nóvoa (2017; 2019b) intitula 

“discernimento”, o senso, inteligência e capacidade de julgar e decidir no dia a dia 

profissional a partir da compreensão das relações. Tanto o egresso quanto o professor vão 

moldando esse “senso” profissional, intuitivo, pedagógico e sem jamais esquecer: humano.  

Um componente do passado dos CP foi dado de destaque apresentado em quase todas 

as produções: a fase da infância. De alguma maneira, a criação/relação com os pais, as 

brincadeiras de criança, os momentos tristes vividos nessa idade, as privações, as mudanças 

repentinas, as obrigações, todos esses foram quesitos que perpassaram diversas produções dos 

memoriais, e os processos familiares harmoniosos ou alterados fizeram presença na 

experimentação estética e dispararam dados não anteriormente desvelados.  

Entender como o passado influencia suas decisões e a vida como um todo faz parte da 

reflexão do fazer, e o passado deu força a muitos ali a aspirarem profissionalmente crescer, a 

outros deixou marcas que doem até hoje e que quase os fizeram desistir. A que isso interessa? 

Interessa a quem quer compreender sobre a vida dos professores, e entendendo o outro, as 

atitudes, interpelações da personalidade, perspectivas, sonhos e assim aprende-se a estar no 

mundo. O outro tem mais de si para dar e você tem mais de si para doar e ambos têm muito 

mais para aprender e ensinar. Assim, entende-se o que a história de vida de um professor tem 

se conecta com outro interlocutor. 



171 
 

 
 

Diante das percepções da influência da PG na formação docente, é possível agora 

começar a entender como um pinguinho de tinta pode transformar-se? E pode virar um 

quadro? Ou até um livro? O conhecimento perpassou todos os CP, as fases distintas 

apresentadas da carreira, nas etapas de desenvolvimento, ou ele era o objetivo final, ou foi 

consequência. De toda forma, o conhecimento de diferentes formas e tipos apareceu com 

muita força nessa etapa da pesquisa, sendo, então, enfatizado como um componente 

importante na PG e na experiência como professor, e mais do que o conhecimento científico, 

o conhecimento com o cotidiano, é muito do que vem da troca com o aluno, o aprender e 

ensinar são constantes nesse percurso docente.  

Expor a subjetividade, a singularidade, as potências, aos limites do outro é tomar para 

si parte do que ele quer lhe mostrar. Em cada produção, viu-se que lisonjeavam uma figura 

importante na carreira, seja materna, ou de um ex-professor, um amigo, um irmão, um 

orientador, pessoas tornam-se importantes e desembocam boas experiências em nós, fazendo 

transbordar saberes, conhecimento e muitas vezes até empatia.  

Segundo Gauthier (2012) num estudo qualitativo e poético, é importantíssimo 

comunicar a singularidade de cada um no grupo-pesquisador, o que é único de cada um em 

relação ao tema dominante, pois as singularidades que diferenciam entre si os co-

pesquisadores tem grande valor sociopoético, tendo em vista que se procura o incomum, isso 

tudo evidencia que o ser humano é feito de diferenças e de processo de diferenciação.  

Assim, foi significativo compreender a importância do outro na relação da construção 

do saber docente, um saber social, relacionado a diversos outros saberes e que se abre à 

dimensão humana, e ao mesmo tempo em que tem uma responsabilidade profissional 

sistemática, onde se exige muito mais que talento, mas em firmar sua posição enquanto 

docente, processo que será apreendido com o tempo da formação profissional de qualidade, 

envolvendo o sujeito nela, suas escolhas e apreensões na sua própria carreira.  

A formação docente na enfermagem consolida-se no Outrar-se, conceituado como 

experimentar-se com, pelo e através do outro, relacionar, compreender, apoiar, ser apoiado, 

ajudar, ser ajudado, ouvir, ser escutado, tocar, disponibilizar, solidarizar, enfrentar, combater, 

conflitar, tensionar, desejar, dedicar, mudar, e fazer. Em resumo, a PG foi ferramenta 

importante para construção da identidade profissional do professor. Ou ele se transformou a 

partir da PG, ou ele veio se preparando para atuar na PG, ou ele vem se modificando atuando 

na PG. 
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O outrar-se mostrou suas diferentes facetas na vida profissional docente. Para além da 

importância de reconhecer que o outro tem influência direta na sua vida, na sua carreira, o 

encontrar-se com o outro e consigo mesmo gera desconforto, a imagem que você quer passar 

de si próprio nem sempre é a que está conseguindo transmitir. A frustração e ressignificação 

serão etapas do outrar-se, e é isso que trará empatia com si próprio e também com o outro, e o 

que nos ensinou foi que após esse transpasse nenhum dos dois será mais o mesmo.  

Para sintetizar essa ideia, propõem-se as diferentes formas de outrar-se a partir de 

imagens apresentadas na produção dos CP, baseados na importância de compreender a 

dimensão humana do oficio docente e a essência das ações e relações que a compõe, 

associando a metáforas através de símbolos e não de palavras, anteriormente explicadas, 

segue a Figura abaixo:  

 

Figura 4 - Diferentes formas do Outrar-se. 

 

 
Fonte: Elaborado pela autora a partir de figuras disponíveis nos memoriais produzidos, 2020. 

 

As diferentes formas de Outrar-se demonstram as possibilidades do relacionar-se 

com, e mesmo tentando lidar com o outro para juntos construírem algo, há também a 

necessidade de olhar para si, imaginar-se diante das enormes possibilidades do seu fazer 

docente, e já saber que se cria uma expectativa quando se inicia uma formação profissional, e 

no caso da docência, envolve diferentes pessoas, ambientes, associações e daí virão as 

escolhas: onde fincar raízes, com quem formar redes, como definir núcleos, escolher posição 

e lugar para sentar, dar ou não a mão, se olhar no espelho, ou por qual cor começar sua arte... 

o outrar-se na docência é sua maneira de expor seu ofício no mundo ao seu redor.     
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7.2 Desafios do ensinar enfermagem e caminhos para docência universitária 

 

Para entender sobre os desafios enfrentados no ensinar foi proposta a produção do 

texto poético individual e posteriormente coletivo, conforme dito na metodologia e 

apresentado nos resultados. E para análise do material produzido, a pesquisadora principal 

releu todas os textos separadamente, buscando inicialmente convergências, divergências, 

conceitos e quais desafios foram citados e enfaticamente como enfrentá-los.  

O GPE teve uma construção e movimento diferente do GPD, tendo em vista que sob o 

olhar desse grupo-pesquisador em questão (GPE) os dados apontam a perspectiva do aluno, 

ainda que não mais estejam nessa posição, conseguem mostrar as necessidades deles e ajudam 

a compreendê-las de forma mais humana e passiva. Já o GPD, o movimento foi de unir forças 

ao discente em um momento de autorreflexão do próprio fazer na docência. 

No GPE, muitos foram os desafios apresentados, a partir da reflexão dos textos 

produzidos, e o grupo entende que o desafio de ensinar muitas vezes começa ao sair de casa, o 

que o docente enfrenta para chegar à sala de aula, e se depara com demandas diversas 

daqueles alunos, precisando entender como passar o conteúdo, como esse aluno gostaria de 

aprender.  

Por isso, a docência tem sido um momento de atualização, de estudo, de obter 

conhecimento para depois ensinar. E não é fácil renovar-se em sala de aula. O desafio do ser 

docente perpassa os atrasos do aluno, os problemas que o aluno traz para sala de aula, as 

questões pessoais do professor, o resgate do interesse em aprender, a mudança da postura 

rígida para flexível (ponto forte de convergência entre os GPs), os diferentes tipos de aluno 

(de pessoa) e as diferentes maneiras que eles conseguem aprender, sendo apenas um 

professor.  

Para o GPE, o ensinar necessariamente passa pelo aprender, só se ensina aprendendo, 

e assim se constrói uma relação de troca (humana) com esses alunos,  e a troca não vem vazia, 

exige disponibilidade e dedicação, e oferece a escuta, compreensão, e multiplicação de 

conhecimentos. Assim se constrói uma relação.  

Para Freire (2011b), o educador dialógico não renuncia ao que sabe, porém substitui o 

conhecimento que se tornou velho por um novo que surgiu, e se abrir a essa educação 

dialógica é uma constante reaprendizagem. Implica responsabilidade, direcionamento, 
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determinação, disciplina e não tem espaço para o autoritarismo. Assim se constrói uma 

relação também, nesse caso, uma relação dialógica entre professor e aluno.    

Já na formação docente em enfermagem, essa relação é vista como relação de cuidado. 

O cuidado foi apontado como uma das diversas relações estabelecidas entre o docente e o 

aluno, envolve a relação dos professores com a turma, do aluno, professor e o paciente, dos 

alunos entre si e não só dentro da sala de aula, essa relação de cuidado estende-se.  

Esses aspectos assemelham-se à proposição da professora Vilma de Carvalho à 

importância do corpo da enfermeira no âmbito do cuidar e ensinar. O que cristaliza, valida e 

torna real os atos e operações de cuidar são os encontros do corpo da enfermeira com seu 

instrumento de trabalho, o cuidado. São necessários presença, corpos, movimento, e toque, o 

toque significa preservar o cuidar. Tanto para os que ensinam, quanto para os que aprendem, a 

centralidade do fazer na percepção das necessidades dos clientes que vão determinar de que 

cuidados de enfermagem carecem (CARVALHO, 2004).   

A relação de cuidado estabelecida no ensinar é, então, uma via de mão dupla, que se 

retroalimenta, conforme esquema a seguir: 

 

Esquema 5: Polos da relação de cuidado na carreira docente 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 
 

Mas e o cuidado do aluno para com o professor? O tempo todo no trabalho, os dados 

apontam para uma relação de cuidado polarizada no professor, como se fosse esse processo 

dependente todo dele, e não de ambos os lados. Talvez dessa tendência venha essa sobrecarga 

que o docente tenta não expor como “fardo”, mas da mesma forma seria aquilo que o aluno 

diz que o docente, por vezes, falha, o cuidado. Se olhar para essa relação de cuidado apenas 

responsabilizando o professor, a docência volta a ter origem paternalista, e não pedagógica, e 

o aluno não se torna corresponsável de seu processo formativo.  
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Segundo Freire (2011a), o “bom clima pedagógico” verdadeiramente democrático é o 

que o educando vai aprendendo a custa de sua própria curiosidade, com liberdade e sem 

medo. Liberdade essa que tem que estar sujeita a limites, eticamente assumidos por ele 

mesmo, mas em permanente exercício. A prática educativa deve vir com afeto, alegria, 

capacidade científica, domínio técnico e capacidade de mudança. Tem que ser uma via de 

mão dupla, onde o ponto de partida é o professor, o que ele sabe e onde quer chegar (FREIRE, 

2011b).    

Enfaticamente, querem encontrar respostas sobre como o professor deve enfrentar os 

desafios inscritos na profissão docente e no campo da educação. Mas será que a resposta está 

guardada com os docentes? Assim como é condição essencial para um professor em 

construção aprender com outro professor, é relevante que o aluno também faça parte do 

próprio processo de enfrentamento dos desafios na sua formação docente. Ele traz uma 

demanda que ninguém mais explicará, e também traz consigo uma perspectiva de 

resolutividade que o professor sozinho não dará conta de fazer, ou se quer pensar como.  

A partir da compreensão do GPE em relação ao fenômeno “ensinar”, buscando 

entender seus desafios, pode-se pensar num triângulo relacional, onde, por vezes, entendem 

que o desafio está entre o aluno e o professor, envolve a sala de aula, o complexo mundo do 

trabalho na saúde, a demanda do aluno e o conhecimento do professor, por outro lado, o 

desafio pode estar intrinsicamente relacionado ao aluno, questões pessoais expostas ao 

enfrentamento docente, e, por vezes, o desafio vai estar relacionado ao próprio docente, que 

também lida com dificuldades pessoais.  

Num molde de uma figura geométrica completa por suas próprias formas, trazendo 

referência aos triângulos pedagógicos propostos por Jean Houssaye a partir da interpretação 

de Nóvoa (1995), incrustaram-se quatro triângulos formando um só, onde as dimensões 

PROFESSOR, ALUNO e CAMPO PROFISIONAL (na educação e na Saúde nesse caso) se 

esbarram nos DESAFIOS DO ENSINAR, entendendo que não têm início nem fim essas 

correlações, e o professor, o aluno, os problemas da prática articulam-se, confrontam-se, 

provocam-se, associam-se e relacionam-se:  
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Figura 5 - Triângulo relacional do ensinar 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 
 

 

Ensinar, sim, traz desafios, que, por vezes, podem desaparecer, ou por serem vencidos, 

ou por terem vencido, e, por vezes, podem reaparecer por terem sido mal resolvidos. É 

importante que nem o docente e nem o aluno contribuam para exacerbar as dificuldades 

existentes no campo profissional, pois as divergências já são muitas, o lugar que a 

universidade ocupa difere do lugar do campo assistencial na sociedade, por mera cultura de 

segregação do conhecimento para a escola, e, por isso, surge um enorme vazio entre esses 

espaços que deveriam ser dependentes e coadjuvantes na formação do aluno. 

Para Nóvoa (2019b), existe um “terceiro lugar” em que a universidade, a partir de um 

movimento de criação, liga-se à sociedade e à cidade, e nada mais é que construir um novo 

lugar institucional, interno e externo, que de fato promova uma política integrada de formação 

de professores, que seja para além de um espaço dialógico, um espaço de decisão 

institucional, e, como consequência, torna-se espaço de mudança.  

A formação de professores precisa desse terceiro espaço, um solo fértil de 

possibilidades inovadoras que estimulem o aprendizado, afinal a formação de professores 

necessita de um lugar (não só físico), mas uma dimensão interna, de coordenação, decisão e 

concretização (NÓVOA, 2018).   

A escola, nesse caso aqui representada pela universidade, não deveria estar fora da 

comunidade, pelo contrário, a própria comunidade deve ser uns dos espaços de aprendizado 
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da universidade. Não se ensina mais apenas pela sala de aula, nem imbuindo uma sala de aula 

externa mas ainda enraizada à matriz tradicional da aprendizagem. O conhecimento é social, e 

a ação de educar também deve ser. A escola deve ser um espaço democrático, e não apenas 

que se fale sobre a democracia dentro dela, se não mais homens serão educados segundo o 

método tradicional e esses jamais reivindicaram tais procedimentos (SAVIANI, 1997).  

Se comparar esse hiato ao que ocorre na enfermagem, enfatiza-se que não existe mais 

espaço para discrepantes diferenças entre o enfermeiro do campo de prática e o enfermeiro de 

uma universidade dando assistência nesse mesmo campo. Apesar de professores, fala-se do 

saber intrínseco à profissão enfermagem, e a recursos para a formação docente do enfermeiro. 

E a melhor fonte de apreensão da realidade, de fonte de conhecimento e de saberes 

profissionais virá da comunidade, e não da universidade.  

Para Nóvoa (2009; 2017), a maior contribuição para uma formação docente não virá 

do conhecimento pedagógico e científico adquirido na universidade, mas do conhecimento 

que não está escrito, não está nos livros, e advém da sociedade, dos seus outros colegas de 

profissão. É preciso ir extramuros com a escola, mas não significa apenas trocar de ambiente 

para ensinar, significa se abrir ao cotidiano para absorver diferentes formas de aprender e 

ensinar, para alcançar uma formação crítica, reflexiva e permanente do docente. Faz-se 

necessário ofertar diferentes formas de aprender a ele e, para isso, o docente deve se abrir a 

diferentes formas de ensinar, a começar pela saída da zona de conforto e ir desconfortar-se 

com o mundo e suas possibilidades de aprendizado para além do conteúdo “formal”.  

Correlaciona-se a esse aspecto a necessidade de garantir a Política de Educação 

Permanente (EP) para com os docentes, que, por definição, constitui-se por uma estratégia 

político-pedagógica que leva em consideração os problemas e necessidades emanadas da 

prática e incorpora o ensino no cotidiano do trabalho visando à produção de mudanças 

(BRASIL, 2018b). A EP parte do cotidiano dos atores do próprio processo de trabalho e os 

considera agentes ativos no processo de aprendizagem (SARDINHA PEIXOTO et al, 2013). 

Existem ações no fazer docente que englobam esse enfrentamento, que são imperiosos 

para lidar com esses desafios, e de acordo com as convergências citadas e entendimento e 

análise dos textos e explanações, consideram-se cinco ações principais envolvidas para o 

“fazer docente”: 
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 Figura 6: Principais ações no “Fazer Docente”. 

 
Fonte: Elaborado pela autora, 2019, readaptado 2020. 

 

Com base nos dados produzidos pelos grupos-pesquisadores, e em como os docentes 

enfrentam os desafios do seu oficio, encontra-se semelhança nas cinco entradas construídas a 

partir do conceito de posição de Nóvoa (2017), onde se viu que o docente dispôs-se a 

aprender ao longo de sua trajetória, e essa disposição traz humildade e os faz reconhecer 

fragilidades na sua prática enquanto professores.  

Mas se estiverem dispostos ao aprender, independente do seu tempo de atuação, eles 

também se abrem a mudança! Mudança por vezes requerida e por vezes obrigatória, mas, de 

qualquer forma, experimentam uma transformação no comportamento, na postura, na tomada 

de decisão, e vão entrando mais no mundo docente enquanto profissionais, e a mudança os faz 

“sentir como” professores. E é nessa metamorfose que se abre a compreensão do que ainda 

não tinham visto ou reparado, é quando já com vínculos e corresponsabilidade com a 

formação são capazes de ensinar mesmo que em ambientes hostis, compõem-se de 

conhecimento pedagógico e principalmente do conhecimento profissional docente.  

A ação de ensinar é compreendida, e com ela os desafios enfrentados são formas de 

aprendizado. Aí percebem suas necessidades de estudo, de reinvenção, recriação e inovação. 

E se abrem a investigar sua própria prática, quando, então, dão lugar ao educar também pela 

pesquisa. Eles se recompõem de maneira investigativa, no plano individual e coletivo, para, 

então, criar condições de se renovarem enquanto docentes, e então transmudar os campos por 

onde cruzarem. A pesquisa vai ao encontro da comunidade, e é a essa postura que o professor 

APARE(SER)  
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universitário deve aderir, de colaboração, de sinergia e de dependência para com os da prática. 

É o acolher o comum a todos.  

A conquista final desse “Fazer Docente” virá pela sua afirmação profissional que só 

aparecerá se o docente for em busca de registrar seu patrimônio (científico, cultural, humano). 

Vem da maneira de como ele exterioriza o seu conhecimento, e o faz chegar nos espaços 

públicos para acesso de todos. Não se guarda conhecimento dentro da escola, na verdade, é 

um caminho fatal para educação e para cegueira profissional.  

Para Morin (2011), existem sete saberes fundamentais que a educação do futuro 

deveria tratar em toda sociedade e em toda cultura, a que cita: o erro e a ilusão do 

conhecimento e sua cegueira; os princípios do conhecimento pertinente; O ensinar como 

condição humana; O ensinar a identidade terrena; Como enfrentar as incertezas; Ensinar a 

compreensão como meio e fim da comunicação humana e; A ética do gênero humano, que 

não deve ser ensinada mediante lições de moral.  

O professor precisa pesquisar, escrever, expor, questionar, refletir, olhar uns para os 

outros e para suas práticas, e se necessário se reconstituir. É preciso que o professorado 

afirme-se publicamente, e faça com que a escola retenha seu papel na sociedade e em suas 

comunidades próximas, traga a educação para ser um bem público novamente e não mais 

como privilégio de grupos, e assim se constrói cidadania. É condição primordial da educação 

pela pesquisa que o professor seja pesquisador, e não necessariamente tem que ser “um 

profissional da pesquisa”, mas precisa ser uma profissão da educação, que se constitui de uma 

prática investigativa para o seu (RE) fazer diário na profissão (DEMO, 2015). 

Nóvoa (2019a) reforça a necessidade do professor e da escola ampliarem sua 

comunicação pública como forma de reforçarem sua responsabilidade social, onde o professor 

saiba se comunicar melhor, explicar melhor seu trabalho, e conquistar seu espaço na 

sociedade a partir do trabalho educativo, os professores só terão voz em público se assim 

requererem seu espaço a partir da publicização do seu fazer. Em resumo, o professor precisa 

“apare(Ser)”, ser visto, ser lembrado, ser respeitado, pela seus saberes e prática docente.   

Existem desafios que, juntos, o professor e aluno podem desfazê-los, reconstruir algo, 

repensar, refazer, e o que antes era um obstáculo para a formação, tornar-se-ia ferramenta para 

o trabalho coletivo, e o “pensar juntos” pode dar conta. Entretanto, existem outros desafios 

que já estarão postos independentes do docente, e, na verdade, ele e o aluno somarão forças 

para enfrentá-los e ultrapassá-los.  
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E quais seriam esses desafios? Pode-se responder inicialmente baseados nas produções 

poéticas, que a docência na enfermagem hoje se depara com desafios bem diferentes da escola 

(primária). Enquanto a escola vive um esgotamento de recursos culturais, condições de 

trabalho desfavoráveis, acúmulo de turmas demasiadamente lotadas sem espaço físico 

adequado, número de professores/alunos inadequado, baixos salários dos docentes e poucas 

ou nenhuma oportunidade de exploração de recursos culturais extramuros...etc., a 

universidade vive desafios diferentes.     

O desafio da universidade está dentro da própria comunidade científica, onde se 

enfrentam representações e organizações e com elas suas regras, métricas e avaliações, e cria 

na academia um sistema avaliativo permanente, onde os resultados são mais importantes que 

os processos para chegar neles, e mais do que isso, os docentes e alunos se prendem a 

procedimentos, critérios e métodos estruturados o suficiente para terem impacto direto em sua 

maneira de ser, de fazer e de pensar. O desenvolvimento econômico e social e o progresso 

científico e tecnológico atropelam a construção da independência intelectual e a verdadeira 

qualificação de recursos humanos para docência viva, profissionalizada e preparada para 

tantos desafios no campo da educação e da saúde.  

Para Nóvoa (in BOTO, 2018), falta-nos o entendimento claro da missão da 

universidade, e também de sua diversidade, de sua liberdade e de seus desafios. O tempo 

vivido é de hesitação e dificuldades, e também de muitas expectativas, e o autor nos chama 

atenção para o perigo que o corporativismo e o empresarialismo trazem à universidade, e 

acabam por asfixiá-la, não permitindo avançar para um conhecimento complexo.   

A maioria, se não todos os CPE, destacou a aquisição de diferentes formas de cultura, 

a partir de eventos científicos oportunizados dentro e fora do país, o ganho cultural, 

intelectual e ético teve seu valor durante a PG. E diante de sua experiência recente enquanto 

docentes, apontam questões voltadas ao “aluno do século XXI”, mas, principalmente, aos 

diversos desafios que ele mesmo enfrentou para se tornar docente.  

O maior desafio apontado para ensinar, segundo o GPE, foram as dificuldades 

impostas na profissão, no campo da prática profissional de enfermeiros, que interfere no 

campo pedagógico a que se projetam, e o desafio da própria área de atuação está na 

dificuldade de se manter no mercado de trabalho e ser valorizado e conseguir destaque 

profissional, seja como docente, educador, e até mesmo enfermeiro. Para eles, o maior desafio 
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do ensinar é entender seu aluno, seu colega de trabalho, relacionar-se com eles e manter um 

vínculo, pedir, receber, doar, em mesmas proporções e, no final, faz diferença amar o que faz.  

As dificuldades do processo de ensino-aprendizagem já são conhecidas, e, na prática, 

acabam sempre precedendo a soluções emergentes e não bem estabelecidas, levando em 

consideração o contexto profissional da enfermagem no ensinar, como a insuficiência de 

pessoal, a inapropriação de muitos cenários que são campos de estágio, a falta de recursos e 

insumos, a deficiência de acordos institucionais e políticos, tudo isso são atuais circunstâncias 

e condições do ensinar na enfermagem, na verdade do cuidar, e exige reconsideração 

(CARVALHO, 2004). 

Nessa vertente, Cericato (2016), segundo construtos de Nóvoa, chama-nos atenção 

para uma cultura de desvalorização do saber profissional docente, tendo em vista que, por 

muito tempo, entendeu-se a profissão como uma “vocação”, “um dom”, o que 

desprofissionaliza tanto a formação quanto a prática docente e, por conseguinte, há retração 

salarial, no entendimento de que “qualquer um pode ser professor”. Sem uma profissão não se 

tem uma carreira e em maioria no magistério, só se consegue progredir se o professor deixar a 

sala de aula para assumir cargos e funções de gestão, e, assim, a atratividade a esta carreira é 

baixa.    

Os CPD esclarecem os desafios do ensinar citando o medo, a insegurança e a 

incerteza, palavras que pouco apareceram no grupo de egressos. Para os docentes da PG, o 

professor tem papel de rever sua docência diante dos desafios a serem encontrados, e pode 

fazer mais pelo aluno, escutar mais, amenizar mais. O desafio na comunicação com seus 

interlocutores parece persistir com o aluno, com a instituição, com o campo da prática, com 

seus próprios pares. E enfatizam a universitarização como potencial problema para criar uma 

dicotomia entre a academia e os campos de prática profissional. O desafio também perpassa a 

dificuldade de aceitar as limitações das pessoas.  

E para enfrentar os desafios do ensinar, são citadas as seguintes ações: esperar (ter 

esperança), estudar, acolher, compreender, buscar ajudar, atualizar, aprender, trocar, renovar, 

pensar, sonhar, ter fé multiplicar, receber, amar. O “amar o que faz” está em muitas das 

produções textuais do GPE e aparece do texto final (coletivo), e diante das reflexões acima 

citadas, explica muita coisa do momento em que a formação docente na enfermagem está.  

O ensinar transcende o passar o conteúdo certo, e aí está o desafio. Por que é tão 

difícil? Porque ser espelho para alguém, inspirar, mostrar como fazer o certo, enxergar a 
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potencialidade no outro diante de tantos limites, ultrapassar barreiras pessoais, mostrar o valor 

de uma profissão, tudo isso são ações difíceis.  

Para Demo (2015), não cabe à PG assumir mazelas na formação do aluno quanto a 

necessidades individuais de formação especifica, a exemplo curso de estatística, aula de 

língua estrangeira, ou de informática. O aluno, em nome da educação emancipatória, deve 

tomar iniciativa de “tapar seus próprios buracos”. O que se exige desses cursos considerados 

de longa duração é a educação de qualidade, baseada em pesquisas detalhadas, teorização de 

práticas, contra-leitura de mundo, onde o pós-graduando consiga formar as competências 

esperadas.   

Reconhecendo interesse e afeto ao seu oficio atrelado ao imprescindível ato de 

acolher, há compreensão da formação intelectual e humana. E para lidar com a 

heterogeneidade do público alvo do lecionar, é preciso estudar, adquirir conhecimento, 

ampliar seu saber, ter ciência do conteúdo a ser trabalhado. Somente com disponibilidade e 

todas as ações anteriores é que o docente consegue entender que o ensinar exige o aprender, 

que a construção do saber docente não vem só do conhecimento técnico, que a formação do 

sujeito para docência integra uma formação holística, humana, sensível, e o aprender traz a 

escuta ativa, o respeito, a ajuda mútua, e para ensinar e aprender não precisa de sofrimento, 

mas se houver os fará crescer.  

No GPD, como foi dito na metodologia, apesar de muitos enfermeiros ali no grupo, 

preferiram focar a produção e discussão centrada no “ensinar” sem necessariamente estar 

ligado à enfermagem, e enfatizam que o próprio ensinar é desafiador. As produções 

individuais tiveram diversas convergências, mas uma delas foi unânime e ponto forte a 

analisar: o “estar junto”. Essa concepção e até expressão apareceu em diversos relatos e nos 

textos, o estar junto foi ligado a estar ao lado do aluno, a compreender a humanidade do 

outro, a mudar a rigidez e dar espaço à flexibilidade, não à frouxidão, mas à solidariedade. Ao 

que Nóvoa (1995) vai citar como “equilíbrio entre a rigidez e a plasticidade”. 

A troca na relação aluno-professor também foi ponto convergente nessa parte da 

produção, o desafio de ensinar perpassa trocas humanas, a empatia nunca foi tão necessária. 

Porque tanta dificuldade de escutar? De conversar? De olhar? De sentar do lado e se 

experenciar com o outro? Uma mente humana tão diferente de outra, a diversidade nunca 

esteve tão viva na docência, e porque tem sido tão difícil descobrir como caminhar juntos?. 
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Por isso, o ensinar traz desafios que muitas vezes geram (ou permitem) conflitos e 

confrontos, e apesar de comumente os problemas não serem trazidos para discussão, é preciso 

trazê-los à tona, discutir, unir forças e sugerir mudanças, pois o que for sentido e não dito e 

nem explicado pode trazer consequências permanentes, no professor ou no aluno.  

Para Nóvoa (1999), existem os “fatores de primeira ordem”, que são os que incidem 

diretamente sobre a ação do professor na sala de aula, e modificam as condições em que 

desempenha seu trabalho e gera tensões que, por vezes, estão associadas a emoções negativas 

que levará ao “mal estar docente”. E também existem os fatores de segunda ordem, que se 

referem a condições ambientais, e numa ação indireta, também acaba por afetar a motivação 

do professor.  

A partir da mudança social requerida aos professores, Nóvoa enumera mudanças 

sofridas por eles na educação, como: 

 

Aumento da exigência em relação ao professor; inibição educativa de outros agentes 

de socialização; Desenvolvimento de fontes de informação diversas alternativas à 

escola; Ruptura do consenso social sobre a educação; Aumento das contradições no 

exercício docente; Mudança de expectativa em relação ao sistema educativo; 

Modificação do apoio da sociedade ao sistema educativo; Menor valorização social 

do professor; Mudança nos conteúdos escolares; Escassez de recursos materiais e 

deficientes condições de trabalho; Mudanças nas relações Professor-Aluno e; 

Fragmentação do trabalho do professor (NOVOA, 1999, p. 100). 

 

Vão aparecer alunos difíceis de “lidar”, o que não vai querer ouvir, nem se relacionar, 

mais um desafio do ensinar. E assim como o ensinar traz desafios, conflitos e confrontos, 

esses próprios também lhe convocam para o ensinar, sendo um movimento recíproco que, por 

vezes, tensiona-se, em mais de um sentido, conforme esquema abaixo: 

 

Esquema 6 - Consequência das relações no processo de ensinar. 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora, 2019. 



184 
 

 
 

 

 E o que fazer? Sensibilizar-se! Cuidar para ensinar, lidar com a diferença, integrar a 

universidade e o campo da prática, interagir, partilhar, aprender e sonhar! Para enfrentar os 

desafios, o primeiro passo é querer lidar com eles, e eles vão aparecer. Afinal, a educação e a 

própria enfermagem são espaços desafiadores, não há lugar para uma teoria dissociada da 

prática, e nem da arte dissociada da ciência, pois o conhecimento teórico atrelado à habilidade 

técnica, à emoção e razão, à arte e ciência e não esquecendo do senso comum e conhecimento 

empírico, juntos formam a arte do cuidar, e contribuem na relação do cuidado, relação essa 

que tem que ser vivenciada no campo e na academia, e o professor precisa experimentar para 

mostrar.  

É preciso trazer profissionalização ao oficio docente, que englobe o terceiro 

conhecimento. Também se necessita trazer a escola de volta a ela mesma, equilibrar o novo e 

o velho, reconstituir as relações extramuros, trazer a comunidade para dentro da universidade 

e levar a universidade para fora dela.  

Segundo Contreras (2002) apud Iza et al. (2014), a profissionalidade docente é vista a 

partir de três dimensões: “A obrigação moral, o compromisso com a comunidade e a 

competência profissional”. Os professores tem preocupação com a dimensão sócio(afetiva) 

dos discentes e fazem com que elementos afetivos componham sua prática pedagógica. A 

construção da identidade do professor, baseado na compreensão do seu oficio e numa 

constante reflexão de sua própria prática também fazem parte dessa construção da 

profissionalidade docente.  

O autor acima citado também chama atenção para a diferença em “profissionalismo” e 

profissionalidade, sendo o primeiro um caminho de precarização do status do ser docente. 

Não se faz um docente de uma noite para outra, não se constroem competências pedagógicas 

e principalmente o saber profissional docente a partir de etapas rápidas de profissionalização. 

O desenvolvimento profissional do docente também depende do desenvolvimento pessoal 

dele.  

É nesse sentido que Nóvoa (1991) reforça a importância do desenvolvimento pessoal 

dos professores, onde os momentos em que ele “produz sua vida” são, no caso, os que 

“produzem sua profissão”. A profissionalização docente envolve o esforço do grupo por 

mudança no exercício de suas funções assim como em sua posição na sociedade. 

Reflete-se sobre uma docência em que o professor saiba como lidar com os conflitos 

da prática, pois o aluno terá sempre a sua primeira vez, confrontos internos, realidades duras 
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no campo, dissociações da literatura, processo de saúde-doença, e sem a experiência na 

prática de onde o professor mobilizará os saberes necessários para ensinar? Não é conteúdo, é 

a construção de um saber humano, social, científico, ético, o próprio saber docente necessário 

à formação stricto sensu. E nesse caminho, faz-se a docência viva profissionalizada.  

A produção física no meio científico vem ganhando destaque! Gera incômodo, 

insegurança, medo, e pressiona a uma produção vazia que, se escreve sem saber o que está 

escrito, ou sem interpretação do fenômeno inserido no contexto real. A formação 

pesquisadora cada vez mais precoce tem contribuído para uma docência sem saber, com 

excesso de conhecimento puramente teórico. E como, então, esses docentes prepararão o 

aluno para exercerem papeis importantes na sociedade? Para serem além de profissionais, 

cidadãos que façam a diferença no mundo?  

A capacidade crítica e reflexiva só vem se acompanhada de experiências do/com o 

trabalho. Sem a prática, não há criticidade, e a formação não seria libertadora. Daí vem a 

preocupação em outro desafio enfrentado, unir tantas responsabilidades do ser docente ao 

ensinar/pesquisar/publicizar. É possível que um mesmo professor consiga atuar desde a 

graduação, perpassando o campo da prática até a pós-graduação stricto sensu? Daria ele conta 

de todos os compromissos e responsabilidades desde a sala de aula até as exigências dos 

órgãos de fomento de pesquisa na universidade e na comunidade? 

Segundo Freire (1999), há uma pluralidade nas relações do homem com o mundo em 

face de diferentes desafios que partem do seu contexto ou até de um mesmo desafio. No ato 

de responder, o homem organiza-se, estabelece a melhor resposta, testa-se, age. Existe uma 

pluralidade na própria singularidade, que o leva à criação, recriação e decisão. O homem vai 

dinamizando seu mundo, dominando a realidade e humanizando-a.  

Nesse contexto, a “universitarização” é um perigo iminente segundo o grupo (GPD).  

Onde o aluno é inserido precocemente no mundo da pesquisa desde o início da graduação e 

essa formação torna-se a prioritária para ele, ao sair da graduação, em vez de se experenciar 

no mundo do trabalho, no contexto da profissão, nos problemas da comunidade, na realidade 

da assistência, para construir os saberes profissionais além dos curriculares, insere-se na 

pesquisa, no mestrado e doutorado, e busca a carreira docente.  

Em bancas de concurso, percebem no currículo quando isso ocorre, onde a produção 

física do candidato é desproporcional à experiência prática, e como então esse professor 

auxiliaria na formação do ensinar enfermagem, o cuidar, sem nunca ter se experenciado à 
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beira leito? Seria possível uma formação generalista, crítica, reflexiva, e libertária do sujeito?. 

É um problema que precisa ser discutido e preferencialmente evitado.  

Encoraja-nos a incentivar que a docência seja olhada, enxergada, revisitada, o fazer 

docente pode estar adoecido, e só olhando para si próprios na carreira é que terão críticas 

construtivas. É por isso que enfrentar esses desafios traz a esperança, contemplar a realidade 

para transformá-la pode ser um bom caminho, fazer com que os professores digam não ao 

“sadismo acadêmico” e se abram à mudança requerida no ensinar.  

Todavia, vale ressaltar que não haverá aprovação para o sadismo acadêmico, mas isso 

não deve ser confundido com o “paternalismo” desejado por alguns alunos, pois está claro que 

tanto o professor quanto o pós-graduando lidam com regras e exigências grandes em seus 

papéis dentro do curso, porém, nem o aluno pode ser “abandonado” tampouco o professor.  

As responsabilidades, direitos e deveres são de ambos. A formação stricto sensu exige 

um pouco (ou muito) mais do aluno, afinal, este está em transição de formação intelectual, e o 

docente está ali para exercer um papel desafiante perante o discente, onde não haverá espaço 

para permissibilidades excessivas, ou de que prevaleça questões afetivas sobre as 

pedagógicas. É um equilíbrio que deve ser exercido com sensatez, humanização e 

profissionalismo. É responsabilidade do professor a formação do aluno e corresponsabilidade 

do próprio aluno sua formação.  

Nóvoa chama atenção para a mudança nas relações professor-aluno, o que antes se 

verifica que o professor tinha todos os direitos e o aluno todos os deveres, e representava uma 

situação injusta e muitas vezes o aluno era submetido a situações humilhantes. E no presente 

momento, já se observa outra situação, igualmente injusta, em que o aluno permite-se com 

impunidade em sala de aula, como agressões verbais, físicas e psicológicas aos professores e 

também aos colegas. E ainda enfatiza que as relações na escola tornaram-se conflituosas e 

muitos professores não souberam encontrar novos modelos de convivência (NÓVOA, 1999).  

O docente é um dos atores com quem o aluno encontra-se no decorrer da pós-

graduação, mas várias instituições passam pelo aluno, e se o docente pudesse fazer com que 

esse encontro seja proveitoso, criativo, leve, amistoso e produtivo, seria importante. E quando 

não for, que ele tenha meios de passar por isso. O estar junto significa construir junto, pensar 

junto, propor junto, seguir junto e crescer junto, independente das experiências positivas e 

negativas, o amadurecimento e desenvolvimento pessoal e profissional acontecerão.    
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Se fosse para descrever todo aprendizado da produção de dados, na tentativa de 

explicar de forma elucidativa e científica como se dá a formação docente no contexto 

estudado, desenharia exatamente um vegetal, não em alusão à tradicional metáfora da árvore 

utilizada na prática docente, mas aqui se exprime o ser docente como uma planta, e não 

necessariamente uma árvore, mas um vegetal, em crescimento e amadurecimento. 

Uma planta sem esperar uma beleza padrão, sem previsibilidade, sem preconceitos, e 

necessariamente sem ter todas as partes possíveis. Na verdade, o que representa um docente 

como uma árvore é a capacidade de nascimento, crescimento, absorção, multiplicação, 

apoptose, resistência e renascimento. Assim como o professor, capaz de sobreviver a 

adversidades e ainda assim florescer, quem sabe.  

Projeta-se a imagem de uma árvore como se fosse de um professor. O que o professor 

representa e faz? E que partes tem que ter?. É necessário ser completo para dar fruto? É 

necessário dar fruto para alcançar outros? É necessário ter beleza exterior?. É necessário 

alcançar alturas extraordinárias? Ou basta raízes fortes?. 

O professor assemelha-se a uma planta. Precisa ter raízes bem fincadas, e rizomadas o 

suficiente para criar pontes e redes e absorver do outro fontes de energia, de saber. Várias 

raízes ramificadas podem ter nome na docência: descobrir, olhar, partilhar, trocar, aceitar, 

juntar, humanizar, sonhar, cuidar, conversar, interagir, integrar, sensibilizar, escutar, 

estranhar, negar, discutir, recusar. Talvez, a mais importante parte.  Assim, se for da espécie, 

crescerá para além do solo, e aparecerá, tornar-se-á público, e também ficará exposto a 

perigos. Um bom docente forma outro bom docente, que formará outros bons docentes, e com 

esses frutos, constrói-se um vegetal, ainda que sempre inacabado, mas pronto para 

compartilhar seus próprios dons, seus saberes.  

Simboliza esse ser docente enraizado, cercado de nutrientes e também de venenos, em 

solo às vezes fértil e muitas vezes impróprio para seu crescimento, com suas dicotomias 

existentes na formação docente, ideia sintetizada com a ilustração a seguir: 
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Figura 7 - “Ser docente é”. 

 

 

Fonte: Elaborado pela autora a partir da figura do Baguá extraída de um dos memoriais, 2020. 
 

Em última análise, se o docente encontra solo fértil, ele ganha meios de disseminar 

aquilo que tem de sobra para plantar e cuidar, podendo ser uma plantação boa ou ruim, mas 

investindo em boas raízes, adubo e cuidado, alcançar-se-á a formação profissional docente de 

qualidade não só a partir de si próprio, mas dos elementos certos a serem utilizados. Isso 

necessariamente não quer dizer que será confortável ou fácil, pelo contrário, ao se abrir a 

qualquer partilha, aceita-se o “devir”. Para Santos et al. (2005), o devir é uma reflexão sobre a 

multiplicidade heterogênea das pessoas, e vem combater a toda forma redutora da 

homogeneidade. O devir é encontrar potência onde há uma minoria.  

O devir do grupo-pesquisador deve ser reconhecido, aqui entendido por um Devir 

Autônomo-Expectante-Amoroso, como se aceitassem as diferenças e tirassem força dela, por 

vezes, enfrentam-se como soldados e, por vezes, com parentalidade, na tentativa de acertar, 

mas sempre aceitar que o erro faz parte das suas trajetórias. Os Devires na docência são 

assumidos conforme as necessidades constantes.  

Segundo Deleuze e Guattari (2004): 

O Devir é, a partir das formas que se tem, do sujeito que se é, dos órgãos que se 

possui ou das funções que se preenche, extrair partículas, entre as quais instauramos 

relações de movimento e repouso, de velocidade e lentidão, as mais próximas 
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daquilo que estamos em vias de devir, e através das quais devimos. É nesse sentido 

que o devir é o processo do desejo (DELEUZE; GUATTARI, 2004).  

 

O Professor enfrenta uma série de desafios e incertezas em seu processo de trabalho, 

rodeadas por insegurança, dúvida, frustrações, medo e muitas vezes experiências dolorosas e 

marcantes que produzem o chamado “mal estar docente”. E nasce o devir Professor 

Autônomo-Expectante-Amoroso, que está nos enfrentamentos, na capacidade de criação, de 

resistência, de conexões e rizomas a serem criados, e principalmente em furtar-se de criar uma 

identidade imutável, pelo contrário, o devir é o próprio movimento.  

Para finalizar o conceito de desafios no ensinar na enfermagem/saúde, construí com 

bases nas fases da docência que Michael Huberman propôs em colaboração à obra organizada 

por Nóvoa (1995) já exposto no referencial. Em contrapartida aos achados na pesquisa, uma 

concepção das fases que o docente ou o aluno da PG nos grupos pesquisadores desse estudo, 

experimentaram em algum momento da carreira/curso, e que ainda podem experimentar a 

partir da vivência de tantos desafios inscritos ao longo de sua história, e são: Ilusão; Solidão; 

Decisão; Fusão e Ação. Observe o esquema a seguir: 

 

Esquema 7 - Fases vivenciadas pelo docente no enfrentamento do desafio de ensinar e pelo aluno no 

enfrentamento da formação docente na PG. 

 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2020. 

 

Ousei descrever, a partir da interpretação dos dados em paralelo aos construtos de 

Nóvoa, essas fases que o docente e o aluno podem experimentar durante o percurso formativo 

na pós-graduação:  
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Ilusão: Na concepção do aluno, a fase inicial é marcada pela empolgação, sonhos e 

interesse pela concepção do curso e da formação à qual se submeteu. Já o docente 

experimenta a fase de “namoro” com a profissão, e metas e planos são traçados centrados em 

seu interesse na profissão e no caminho escolhido, e a cada nova turma, uma nova motivação. 

Solidão: Nessa fase, aparecem as dificuldades das manutenções de suas atividades e 

execução delas. O aluno sente-se sozinho, e até “abandonado” pelo orientador, na verdade, 

entende que tem que fazer sozinho certas atividades, mas não era como desejado. E o 

professor desmotiva-se pelas dificuldades recorrentes, cansa de seguir sem lamentar, sem 

reclamar, sem mostrar desinteresse e também experimenta solidão, e a sensação de sobrecarga 

não passa.  

Decisão: Nesse momento, chega a hora de decidir se acomodam-se, se revidam, se 

dão as costas e seguem outro caminho ou se buscam ajuda. É o momento de compreender as 

origens do que os levou até ali, e principalmente perceber qual real objetivo de suas ações. A 

chamada para uma tomada de decisão sobre si mesmos e suas carreiras/profissão é algo que 

aparecerá mais de uma vez na vida deles. E uns vão desistir, outros vão ver que precisam 

mudar, e outros permanecerão da mesma maneira até o esgotamento.   

Fusão: Essa fase só experimentará quem decidiu continuar, seguir, mas mudar o que 

for preciso. É ai que vêm as associações que ambos vão fazer. Procurar grupos, pessoas 

importantes na vida deles, colegas de trabalho. É buscar ajuda no contexto em que vivem, se 

alimentar de fontes paralelas a si próprios, pois estão numa fase de recarregar. Uns vão fugir 

por um tempo, escapar do caminho propositalmente. Outros buscarão fortes parcerias, unir 

para pensar melhor. E haverá também quem vai buscar respostas e ajuda profissional.  

Ação: A fase do FAZER/REFAZER, que permeia todas as fases ao mesmo tempo. O 

fazer baseado em decisão tomada a partir de suas fusões, criadas pela necessidade percebida a 

partir da experiência e expectativas com a ilusão versus solidão. É o momento de escolhas, de 

reflexão, de reinvenção, de criação, de reformulação, e principalmente de transformação.  

Huberman (apud Nóvoa, 1995) destaca os ciclos de vida profissional na docência 

levando em consideração o tempo de profissão, diferenciando o docente em cada momento da 

carreira. Já minha construção aqui foi evidenciar, independentemente do tempo na profissão, 

as diferentes fases que um docente vem a experimentar numa relação de ensinar, cuidar e 

pesquisar, assim como o aluno experimentando essas fases enquanto discente. O professor se 
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atarefa do como ensinar a ensinar, e o aluno de como aprender a ensinar, ambos tecendo a 

produção do cuidado na nossa profissão e enfrentando seus desafios. 

A qualquer momento da formação e da carreira docente, pode ser reexperimentada 

cada fase acima expressada. Assim, entende-se que a contribuição da PG na carreira docente 

não é pergunta para apenas uma resposta objetiva. Indiretamente, a PG traz inúmeras 

contribuições na formação humana do sujeito, no desenvolvimento intelectual, e na identidade 

profissional, entretanto, essas contribuições nem sempre acontecem de forma positiva para 

cada aluno, e experiências negativas vivenciadas acabam por marcá-los por muito tempo, 

tempo suficiente para reproduzirem tais ações em seus territórios de prática. Porém, são 

consequências destacadas pelos egressos que não estão claras para os professores que 

participam do processo.  

Isso não quer dizer que eles não reconheçam suas práticas para com o aluno, mas essas 

não se sobrepõem ao seu maior objetivo junto ao discente: a construção coletiva do 

conhecimento. A contribuição da PG para formação docente do enfermeiro e para o 

enfrentamento de desafios do campo da educação vai depender da forma como as relações 

constroem-se, desfazem-se e, principalmente, refazem-se, e será singular na vida de cada um.  
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8 O CONFETO 

 

Conforme explicado na metodologia, e descrito nos resultados e análise dos dados, na 

pesquisa sociopoética, propõe-se a criação de confetos (conceito + afeto). E ao longo das 

observações dos facilitadores e da análise da pesquisadora principal sobre as produções dos 

GP, foi percebido um primeiro confeto produzido pelos grupos, que foi “conceituado” por 

uma CPD, e que, em contra-análise dos dados de todas as oficinas, percebem que esse confeto 

fazia-se presente nos discursos, nas imagens, nas concepções afetuosas que os grupos 

explanavam.  

O confeto Outrar-se incorporou várias ideias apresentadas dos diálogos coletivos, e a 

pesquisadora pensou que se desdobraria em outros confetos, mas não. O Outrar-se engloba o 

professor enraizado, o professor amoroso, o professor responsável, o professor empático, o 

professor interessado, o professor cansado, o professor atarefado, o professor desmotivado, o 

professor ressignificado, diante dos desafios do ensinar. Pode parecer utópico, mas o Outrar-

se é exatamente entender o movimento e fluidez da docência ao passar dos anos.  

Cabe no Outrar-se aceitar frustrações, e também cabe experimentar a felicidade do 

oficio. Cabe no Outrar-se aceitar o esperado diferente do desejado e diferente do 

experimentado. As experiências boas e ruins que fazem com que você experimente o outro, e 

passe por ele, cria uma potencial erupção de reconsiderações, mudanças, inovações, 

renovações e dispara a própria necessidade de se olhar, rever, refletir, e, então, externar a 

tomada de decisão.   

Nesse mesmo caminho de produção de conceitos afetuosos, encontra-se uma ideia 

síntese nos grupos: Ser Professor é como estar numa Roda gigante. Para entender o 

desenrolar da carreira docente, e tentar descrever as diferentes experiências vivenciadas por 

eles em sala de aula e também fora dela, os CP citam de várias maneiras os “altos e baixos” 

dessa trajetória, e da mesma forma, explicam a sensação de mudanças paradigmáticas na 

postura docente, onde o professor sai de uma postura de autoritarismo intelectual para 

flexibilizar-se, desabrochar e permite-se sentar ao lado do aluno, para, então, conseguir 

enxergá-lo melhor, onde também experimenta o medo, a solidão, o desafeto e o impetuoso 

tempo.  

O tempo que representa limite, espaço de tensão e produção, semelhante a estar numa 

roda gigante e vê-la girar. É com um olhar de cima para baixo, que sucedeu ao olhar de baio 
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para cima, e antes da brincadeira começar eles já mudam a sua posição, e o indagam a 

repensar sua postura, sua atuação. A roda gigante simboliza a atuação na docência, você vai 

percorrer todo caminho, e independente do seu ritmo, e das suas decisões, a roda vai continuar 

a girar. E você simplesmente vai estar nela.  

Essas produções, intepretações e análise foram apresentadas ao CP no relatório de 

pesquisa com os principais resultados. Para serem validados.  

 

8.1 Outrar-se na formação docente dentro da Pós-graduação 

 

 A partir do confeto produzido, cabe uma pergunta final nesse estudo, que, após a 

experiência de toda leitura acima, vem ao encontro do último objetivo da pesquisa: Como 

outrar-se dentro da pós-graduação diante dos desafios do ensino e como trabalhar as questões 

do afeto na formação docente, pesquisadora e profissional?  

 O professor precisa transferir-se da consciência ingênua para consciência critica e, 

assim, entender sua posição de afirmação. Faz-se necessário colocar em prática aquilo em que 

se acredita, busca-se e luta. Se o professor levantar uma bandeira que não é dele, não durará 

muito tempo erguida, pois será tomada por um vazio consequente da falta de força, fé e 

moção em si próprio.  

 Numa formação, qualquer que seja o tipo ou nível, é preciso entender que se lida com 

seres humanos, e a condição do Outrar-se é exatamente entender a condição humana no seu 

fazer diário e o impacto disso para si próprio e para o outro. É humano acreditar e 

desacreditar, motivar-se e desmotivar-se, lutar e desistir, às vezes quase que em mesmo 

instante. Por isso a interação humana é condição essencial para o ensinar, pois, antes da 

formação profissional, virá a formação humana.  

 É preciso fazer com a universidade seja um lugar afetuoso para comunidade, e por isso 

o convite para quem está dentro sair. A pós-graduação para formar bons professores, mestres 

e doutores, terá que ensiná-los o caminho de lado de fora. Pode-se ter menos conteúdo 

transmitido em sala de aula, para produzir conteúdo de forma coletiva com quem precisa ser 

visto, quem recebe ações e impactos das pesquisas, e para quem se produz ciência e 

conhecimento novo. É entender a verdadeira demanda da formação. 

 Não está dentro da academia a chave para o outrar-se, mas sim extramuros. Não está 

nos modos tradicionais de lecionar a explicação para entender a condição humana. Como 
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aprender a acolher o outro? A entender o outro? A produzir com o outro?. Como entender que 

o conhecimento que não esta nos livros tem um valor inestimável para formação humana de 

qualquer sujeito? Só saindo da própria casa para buscar essa resposta.  

 Que outras formas de produção de conhecimento sejam levadas em consideração 

dentro de cada disciplina na pós-graduação. Além de testes, relatórios, seminários, artigos, 

resumos, que expressões artísticas sejam incorporadas a esses currículos. Que experiências 

culturais sejam condições primordiais para se falar de educação, currículo, formação e 

desenvolvimento humano. Que o pós-graduando seja convidado a uma viagem pelo 

conhecimento, e englobe livros, artigos, jornais e revistas, visitas a museus, idas a exposições 

itinerantes, rodas de conversa, círculos de cultura com diferentes atores sociais, produção não 

só científicas, encontros livres, etc. tudo isso o fará ver de pertos realidades nos espaços 

públicos da educação e saúde ao qual a comunidade ao redor tem acesso. Parece simples, mas 

não é.  

 Existe uma ementa a ser cumprida, há preocupação com formas de avaliação e seus 

produtos, lida-se com conteúdos extensos, metas pessoais e profissionais difíceis de serem 

cumpridas, e quase nunca se abre espaço para outros fazeres. Como mudar e enfrentar o 

sistema e seus desafios que são independentes do professor e do aluno? Para responder a essa 

difícil pergunta, cabe entender a Disposição Pessoal que foi grande contribuição do professor 

Nóvoa para este estudo.  

 A disposição pessoal não é um querer, uma vontade pessoal, mas é uma decisão. É o 

decidir-se pelo fazer por si próprio, pela carreira, pela educação, pela formação, e 

consequentemente pelo outro, pois entende-se a importância do seu fazer e do seu ofício. 

Cabe aqui a incorporação de aspectos da educação permanente, da formação continuada, e de 

acreditar na mudança. Cabe também acreditar que a educação é o principal instrumento para 

transformar o que está a sua frente. Ninguém educa ninguém, mas a educação é liberdade, é 

abrir caminhos, é dotar um ser humano de coragem e ação, e assim nasce o ser crítico-

reflexivo fruto de uma educação libertária do sujeito.  

 Existe uma enorme barreira a ser vencida: Teória x Pratica. Por isso há de se pensar 

numa prática docente viva, onde o professor supere essa dicotomia demonstrando sua crença 

no seu fazer, ainda diante de todas as dificuldades, que não podem e nem devem ser 

negligenciadas, mas como um bom profissional pode mudar o ambiente em que está, no 

enfrentamento saudável que engloba: enunciação, denúncia e critica.  
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O que seria esse ambiente a ser transformado: aulas teóricas e práticas, procedimentos 

técnicos, orientações, situações na assistência, relação interpessoal aluno-professor, estágio 

docente, produções científicas, artísticas e culturais. É repetitivo, mas viu-se o quanto a 

inteligência emocional e social impacta em todos os processos e produtos da formação 

profissional. E por isso merece destaque.  

 Ensinar exige uma complexidade que, sozinho, o professor não vai conseguir. Para 

além da disposição pessoal estão as outras posições para exercer seu ofício com 

profissionalidade. Começar entendendo que a profissão professor guia-se por aspectos 

específicos de uma formação que merecem empenho para aprendê-las e se livrar de todas as 

formas insistentes de achismo e mentalismo no seu fazer diário. E, ainda, dotar-se de 

conhecimento científico, ético, intelectual, cultural, social, empírico e relacional.  

 Para ensinar com afeto é preciso sentir antes de fazer. Afetuar-se com as questões do 

ensino é dar condição para o outro atravessá-lo com aquilo que ele tem. Que os encontros 

mesmo que desafiadores sejam oportunidades de partilha, confrontos, conflitos, e 

aprendizado. Mas que nunca nenhum encontro seja em vão. Seja nulo. Seja frio. Para 

trabalhar come educação é preciso valorizar a dimensão humana em qualquer etapa da 

formação. 

 Para Outrar-se na pós-graduação e na formação que ela propõe, é preciso olhar para o 

lado, querer mostrar, mas, antes, querer ver, deixar-se ser apreendido, aprender, e aí sim 

ensinar. As pessoas irão aprender com aquilo que somos e não com o que queremos ser.  
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9 LIMITAÇÕES DA PESQUISA 

 

A pesquisa foi realizada considerando apenas a realidade de uma escola de 

enfermagem de uma universidade, o que limita o universo da amostra. Apesar de a pesquisa 

qualitativa não se basear em números amostrais e dados estatísticos, seus resultados também 

podem sofrer interferência dependendo de como foram selecionados os participantes, o campo 

de pesquisa e as considerações gerais feitas a partir da análise.  

Outro aspecto foi que a não realização da contra-análise seguindo todos os 

pressupostos da sociopoética, que propõe a reunião do grupo-pesquisador em uma última 

oficina. Devido ao momento da pandemia, essa etapa sofreu as devidas adaptações para o 

andamento da pesquisa.  
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10 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O estudo teve por hipótese a Pós-graduação stricto sensu como a principal fonte 

formadora de recursos humanos para docência na enfermagem e que tinha esforços 

prioritários para formação pesquisadora. Considerando os sistemas avaliativos aos quais os 

cursos estão submetidos e a própria avaliação da CAPES para manutenção de notas desses 

programas, levando as questões do ensino no contexto da pós-graduação para segundo plano.  

Os quatro objetivos específicos buscaram investigar as contribuições da Pós-

graduação stricto sensu para a formação docente do enfermeiro, objetivando entender a 

influência da experiência docente nesse processo, e também na tentativa de identificar quais 

desafios o professor hoje lida com sua ensinagem. Refletiu-se sobre o panorama da educação 

superior no Brasil, e quais seriam as estratégias de enfrentamento dos desafios encontrados.  

No primeiro objetivo, com a perspectiva do aluno egresso, buscou-se investigar e 

descobrir quais as contribuições que a pós-graduação stricto sensu trouxe para a formação do 

professor que são, e nesse grupo, essas contribuições foram evidentes, e puderam ser descritas 

no trabalho, onde se pode citar: Amadurecimento; Conhecimento Teórico; Experiência 

Profissional e Docente; Reforço a Espiritualidade; Fortalecimento da Inteligência emocional; 

Inovação em sala de aula; Mobilidade na Carreira; Desenvolvimento de habilidades perante a 

limitação do outro; Viver uma Roda Gigante com experiências marcantes na própria vida e na 

vida do outro e Transformação de vida.  

Numa análise primitiva ainda dos dados, a impressão foi que a pós-graduação stricto 

sensu não contribuía diretamente para a formação docente, mas, como trazia formação 

intelectual e humana, acabava por formar professores mais preparados para sala de aula, a 

depender também da experiência de cada um com o curso, com o orientador e com sua 

pesquisa.  

Os docentes não têm exclusividade de atuação somente na pós-graduação, atuam em 

diferentes cenários dentro e fora da universidade, e isso culminou em produções artísticas que 

descrevessem, de fato, essa condição polivalente. Em muitos exemplos, o docente da pós-

graduação é também da graduação, é um gerente de projetos de pesquisa e extensão, tem 

ações na comunidade, insere-se em cargos de coordenação, etc., são muitos afazeres para 

além da Pós-graduação.  
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A experiência que o docente tem com a pós-graduação gera desfechos diferenciados a 

cada semestre, ainda que esse professor lecione a mesma disciplina em várias turmas, o 

encontro nunca é o mesmo. As ações docentes percebidas na formação stricto sensu foram: 

ensinar a estudar, ensinar a pesquisar, ensinar a aprender e ensinar a ensinar. No entanto, o 

aluno só se dá conta dessa evolução ao longo do curso e de sua experiência pessoal com a 

pesquisa. 

A necessidade da formação pesquisadora criada a partir da demanda do mundo 

científico e do mercado de trabalho levou a uma busca incessante pela produção científica 

como forma de materializar as evidências encontradas nas pesquisas. Entretanto essa 

necessidade correlacionada à obrigação e a prazos cada vez menores resultou em um 

desconforto dentro da Pós-graduação. E por isso, justifica-se a falta de prioridade para 

desenvolver questões do ensino e da profissionalidade docente, tendo como consequência um 

déficit na capacitação do enfermeiro para ser professor, considerando aspectos pedagógicos 

que englobam dimensões éticas, científicas e culturais.  

A docência foi vista como fragilizada, sobrecarregada e tensionada. Isso traz uma 

vulnerabilidade na própria formação, mas não pela falta de interesse pelo ensinar, ensinar a 

ensinar e ensinar a pesquisar, mas, sim, porque se dispõe de um sistema avaliativo 

produtivista, que não avalia a qualidade docente em seu fazer diário. Por isso, quem está 

submetido a esse sistema torna-se partículas do capitalismo acadêmico que ganhou força 

dentro dos programas de pós-graduação, e, junto com ele, vêm exaustão, desinvestimento, 

sofrimento emocional e dificuldades na interação humana.  

Não há como fugir das regras impostas por agências de fomento à pesquisa e por 

órgãos externos à Universidade, mas existem maneiras de resgatar a orientação da formação 

profissional, ainda que sejam importantes métricas quantitativas de produção dos programas. 

Em nenhum momento na pesquisa não se reconhecem o valor da pesquisa científica e os 

benefícios conquistados por ela, mas diante dos achados, é incontestável dizer que não tem 

gerado desconfortos e tensões dentro da Universidade e dos programas de PG. 

Outro objetivo específico do estudo foi analisar a influência da experiência docente 

para mobilização de saberes em prol da formação na pós-graduação stricto sensu. Deparamo-

nos com os desdobramentos desse ofício docente a partir da mobilização dos diversos saberes: 

curriculares, disciplinares, de formação profissional e os saberes da experiência, esse último 

liderando essa mobilização das produções de conhecimento em diferentes contextos.  
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A experiência foi condição primordial para produção de saberes na docência e para 

pôr em prática construtos teóricos da profissão enfermagem. Através de cada processo de 

trabalho, deram-se as experimentações, que são encontros mais profundos com o eu e com o 

outro, dando origem a novos conhecimentos. A experimentação potencializa a criação, os 

encontros e a coletividade.  

É através desses saberes docentes que se consolida a interação humana, e envolve 

mais do que o aspecto científico, mas inclui a dimensão ética, estética, humana e social, tudo 

isso em prol de uma relação de cuidado a ser construída. A relação de cuidado faz-se presente 

para além do enfermeiro-paciente, mas entre professor e aluno, e, dessa relação, expõe-se o 

outrar-se.  

E pelo Outrar-se é que são percebidas as inquietações vivenciadas nas relações, onde 

o confronto e conflito fazem parte da própria condição humana e de sua diversidade e 

complexidade. E gera crescimento, amadurecimento, liberdade de expressão e tomada de 

decisão. Isso constrói uma docência que enfrenta adversidades e situações inesperadas com 

base no terceiro conhecimento, o discernimento docente, que faz parte da compostura 

pedagógica requerida. Não quer dizer que o professor e o aluno em formação docente estarão 

prontos para enfrentar os desafios que estarão por vir, na verdade, o que querem é que estejam 

encorajados para, além de enxergar os desafios, mudá-los.   

O terceiro conhecimento consolida o Devir professor, e no grupo-pesquisador 

estabeleceu-se um Devir autônomo-expectante-amoroso, onde, em muitas situações, vê-se um 

professor autônomo no seu modo de ensinar, com expectativas do seu ofício e de seu coletivo, 

com aporte (afetivo) suficiente para enfrentar estímulos bons e ruins e capacidade criadora 

para um bom clima pedagógico.  

O terceiro objetivo específico foi identificar os desafios da educação superior no 

Brasil e a necessidade de formação de recursos humanos para docência em enfermagem e sua 

relação com a pós-graduação stricto sensu. Encontraram-se vários desafios listados ao longo 

da segunda categoria de análise nesse estudo, e pode-se observar que os mais fortemente 

apontados foram: a (falta de) compreensão da diversidade de alunos, o fortalecimento do 

componente emocional para exercer a docência, o enfrentamento do medo e insegurança do 

início da carreira, o tempo versus responsabilidades e compromissos que impõem na pós-

graduação, o relacionamento entre os pares na profissão, os problemas já postos pelo campo 

da enfermagem e na saúde (que potencializam os problemas na docência), a incipiência de 
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enfermeiros inseridos cada vez mais precoces na docência sem uma experiência sólida na 

profissão, a tensão vivenciada dentro das instituições pelas métricas a serem alcançadas tanto 

da parte do aluno quanto do professor com consequências na vida profissional e pessoal, o 

distanciamento da enfermagem acadêmica para enfermagem assistencial junto com a 

separação ainda existente entre a universidade e o campo de prática e, imperativamente, a 

falta de tempo.  

A falta de tempo foi apontada como desafio e consegui-lo como caminho para 

docência. O que mais um professor vai queixar-se é de sua falta de tempo no trabalho, que 

interfere no seu lecionar, pois há sobrecarga de atividades burocráticas e administrativas, o 

que, segundo ele, limita o seu tempo com o aluno. Na verdade, o aluno não terá primazia no 

tempo do professor, pois ele não pode dar o que não tem. Porém, esse aspecto tornou-se um 

risco para construção do trabalho coletivo, e ameaça a relação professor-aluno.   

Ainda que o grupo-pesquisador docente reconheça algumas fragilidades do 

professorado, também acreditam que pode haver mudanças a partir do olhar para si próprios e 

para sua docência. É necessário o diálogo sobre o fazer, pois, saindo de suas próprias 

opiniões, ouvindo um coletivo que segue um mesmo objetivo, podem produzir soluções 

palpáveis para essa docência ser revisitada. Refletir sobre o processo de trabalho a partir de 

suas próprias experiências é o ponto chave para validar essa discussão, pois é mais proveitoso 

que os professores avaliem-se, conversem entre si, e, assim, criem possíveis alternativas para 

enfrentar os desafios vivenciados. 

Por fim, almejou-se propor estratégias de enfrentamento para esses desafios 

encontrados no campo educacional e na saúde a partir da própria Pós-Graduação. Para 

enfrentar os desafios do campo da educação e do ensino, a pós-graduação pode contribuir 

diretamente na competência profissional para docência, a partir da preservação de esforços 

dentro dos programas, de forma curricular e extracurricular, para orientar os pós-graduandos a 

uma formação com autenticidade, com compromisso pedagógico para o ensino, e 

compromisso com o outro. Pois a educação vem para libertar, destravar, abrir caminhos, e a 

universidade, em suas responsabilidades para com seus professores, alunos, colaboradores e a 

comunidade, tende a passar por ajustamentos para manutenção de sua vocação. É mais do que 

uma atribuição, uma imposição, um encargo, na verdade, o compromisso da pós-graduação 

com a formação docente é uma missão.  
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Pela experiência com a pós-graduação, o aluno começa a entender sua disposição 

pessoal para docência, mas se faz necessário que se trate a formação docente como uma 

formação profissional especializada, conquistada com conhecimento, prática de ensino, 

aspectos éticos, obrigação moral e formação continuada. A docência caminha na direção de 

uma profissionalidade que deve fugir a toda forma de improviso, e na pós-graduação, o aluno 

e o professor precisam estar juntos nesse compromisso.   

No universo da Pós-graduação, ainda se encontra campo para orientação à 

publicização do ofício docente. O professor precisa popularizar suas experiências dentro e 

fora de sala de aula, com apoio à produção científica, e que essas práticas não fiquem restritas 

ao campo de pesquisa de cada professor e seus núcleos e linhas de pesquisa, mas as 

experiências de aprendizado, as construções e produções desse processo de trabalho devem 

ser divulgadas, independente do campo de atuação. É preciso que professores escrevam para 

professores e a pós-graduação combata a falta de aproximação entre os pares para acolherem 

essa publicização das diferentes formas de ensinar.  

A formação docente no âmbito da pós-graduação precisa ser repensada. O fazer 

docente nos diferentes espaços que ocupa precisa gerar formas diferentes de comportar-se e 

agir. O docente de enfermagem deve ter como cerne de sua atividade a sua formação base, e 

ser fiel a ela, à ciência da enfermagem e a sua arte: o cuidar. Ainda que com suas dificuldades, 

o professor enfermeiro é chamado a reconhecer-se como ator no campo de ensino, ele cuida, 

ensina, ensina a ensinar, ensinar a pesquisar, incentiva mesmo na adversidade, e convida o 

aluno a uma experiência geradora de sementes e frutos.  

A universitarização e o produtivismo acadêmico merecem destaque. São perigos a ser 

combatidos. Que a ciência seja norteadora da produção de novos conhecimentos, mas que ela 

não seja nunca cega, vazia e tampouco banalizada.  

A tese defendida é que a pós-graduação stricto sensu contribuiu de diversas maneiras 

com a formação de enfermeiros docentes, trazendo aquisição de novos conhecimentos, 

apropriação de referenciais teóricos, provocando amadurecimento pessoal e profissional com 

consequente fortalecimento da inteligência emocional. Contudo, ainda se percebe a falta de 

engajamento entre os pares e suas ações de ensino dentro dos programas, e os documentos 

que norteiam a pós-graduação carecem de diretrizes das ações diretamente correlacionadas à 

formação pedagógica, no âmbito das atividades curriculares, disciplinares e de extensão. 
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A hipótese de pesquisa foi parcialmente validada, pois se confirmou que há deficiência 

nas atividades do ensino dentro da pós-graduação e há sobrecarga de atividades de pesquisa, 

e, por isso, essa ganha mais ênfase, porém não se trata apenas de uma mudança a nível 

pessoal de processo de trabalho, pois se viu que existem relações dominantes às quais os 

programas de pós-graduação estão submetidos, considerando o sistema avaliativo referência 

desses programas, mas que podem, e devem, urgentemente mudar. Essa pesquisa convoca a 

pós-graduação à retomada da dedicação ao papel na formação pedagógica dos docentes, além 

de todas as outras dimensões que protagoniza.  

Recomendam-se novos estudos na temática formação para docência universitária e a 

pós-graduação stricto senso, e que os próprios programas incentivem ingressantes e seus 

docentes orientadores a estudarem sobre seus fazeres dentro e fora da universidade, assim 

como através da investigação e pesquisa estejam dispostos à autoavaliação em prol da 

percepção de potencialidades e fragilidades percebidas por si próprios.   
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ANEXO A – PARECER DE APROVAÇÃO DO CEP 
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APÊNDICE A -  ORÇAMENTO DE PESQUISA 

       SEMESTRE 

 

CUSTO 

1º 

SEMESTRE 

2º 

SEMESTRE 

3º 

SEMESTRE 

4º 

SEMESTRE 

5/6º 

SEMESTRE 

7º 

SEMESTRE 

TOTAL 

Impressões 100,00 200,00 100,00 200,00 100,00 500,00 1.200,00 

Fotocópias - - 200,00 200,00 - -  

Livros/Artigo

s 

150,00 150,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.100,00 

Materiais para 

oficina de 

sociopoética 

- - 250,00 250,00 - - 500,00 

Transporte 

para 

construção de 

dados 

- - 400,00 400,00 - - 800,00 

Alimentação 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 1.200,00 

Encadernação - 50,00 - 50,00 - 100,00 200,00 

Impressão 

final e capa 

dura 

- - - - - 500,00 500,00 

Total        5.500,00 
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APÊNDICE B - Declaração de Anuência conforme modelo CEP/HUAP 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

Declaração de Anuência 

 

Declaramos que esta instituição tem interesse em participar do projeto Desafios Do 

Campo Da Educação Para A Formação De Professores A Partir Dos Programas De Pós-

Graduação Stricto Sensu Em Enfermagem, proposto pela pesquisadora doutoranda Letycia 

Sardinha Peixoto Manhães, e pesquisadora corresponsável e orientadora da pesquisa, Cláudia 

Mara de Melo Tavares, autorizando sua execução. 

Declaramos ainda, conhecer e cumprir as Resoluções éticas Brasileiras, em especial a 

Resolução CNS 466/2012. Esta instituição está ciente de suas responsabilidades como 

instituição coparticipante e de seu compromisso no resguardo da segurança e bem-estar dos 

sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de infraestrutura necessária para a garantia de 

tal segurança e bem-estar. 

Esta autorização está condicionada à aprovação final da proposta pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa responsável por sua avaliação. 

 

 

 

 

__________________________________________ 

Niterói, _____ de _____________ de 20___. 

Assinatura e carimbo do responsável institucional 
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APÊNDICE C - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido conforme modelo 

CEP/HUAP 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Dados de identificação 

Título do Projeto: DESAFIOS DO CAMPO DA EDUCAÇÃO PARA A FORMAÇÃO DE 
PROFESSORES A PARTIR DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU 

EM ENFERMAGEM 
Pesquisador Responsável: Letycia Sardinha Peixoto Manhães 

Instituição a que pertence o Pesquisador Responsável: ESCOLA DE ENFERMAGEM 
AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 

Telefones para contato do Pesquisador: (22) 998201054  
Outras formas de contato com o pesquisador: letyciasardinha@gmail.com 

Nome do voluntário:__________________________________________________________ 

Idade: _____________ anos                                  R.G. ______________________________ 

O(A) Sr.(ª) está sendo convidado(a) a participar do projeto de pesquisa “Desafios do 
Campo da Educação para a Formação de Professores a partir dos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu em Enfermagem”, de responsabilidade do pesquisador Letycia Sardinha Peixoto 
Manhães. 

Justifica-se a realização desse estudo a partir de aspectos acadêmicos, sociais e 
profissionais, no que tange a preocupação com o crescimento expressivo da Pós-Graduação 

atrelado a responsabilidade de propor Programas de qualidade, no que concerne aos 
compromissos com a formação de recursos humanos, e o compromisso com uma Pós-Graduação 
voltada para integralidade do homem em prol de interpretações maduras sobre o sujeito e a 

sociedade que influenciem numa visão de mundo que articule aspectos acadêmicos, profissionais, 
culturais, sociais e éticos. 

Estas informações estão sendo fornecidas para sua participação neste estudo, que tem por 
objetivo geral Investigar o papel da Pós-Graduação Stricto Sensu em Enfermagem na perspectiva 

de formação de recursos humanos para docência em consonância com os atuais desafios da 
educação superior no Brasil. E por objetivos específicos: Identificar os desafios da educação 

superior no Brasil e a necessidade de formação de recursos humanos para docência em 
enfermagem e sua relação com a Pós-graduação Stricto Sensu; Analisar a influência da 
experiência docente para mobilização de saberes em prol da formação na pós-graduação stricto 

sensu em Enfermagem; Discutir as contribuições da Pós-Graduação Stricto Sensu em 
Enfermagem para a formação do professor e Propor estratégias de enfrentamento para os desafios 

encontrados no campo educacional e da saúde a partir dos próprios Programas de Pós-Graduação 
Stricto Sensu em Enfermagem.  

Você será convidado a escrever um Memorial Acadêmico-profissional sobre sua trajetória 
de vida docente, e a partir dessa fase será proposto a participação em 3 oficinas chamadas de 

“Experimentações Estéticas”. Essas oficinas acontecerão 1 vez em cada mês, com duração média 
de 2 hora, com intervalo de 60 dias entre elas. Nas oficinas serão propostas atividades utilizando 
técnicas artísticas baseadas o método da sociopoética, de uma forma criativa, utilizando o 

imaginário, a estética, a ética, na tentativa de revelar também o que está inconsciente e velado. As 
oficinas serão gravadas (filmadas). 

mailto:letyciasardinha@gmail.com
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Participarão do estudo docentes da instituição pesquisada e egressos dos programas de 

mestrado que atuem como professores na graduação ou pós-graduação em enfermagem a pelo 
menos 1 ano completo.  

O risco da pesquisa está situado na exposição de situações heterogêneas durante as 

oficinas de sociopoética que possam retratar questões pessoais, subjetivas e do inconsciente tanto 
com os professores quanto os egressos, que de alguma forma os participantes se sintam expostos e 

desconfortáveis perante o colega de trabalho/estudo. Quanto aos benefícios, enfatizamos que a PG 
Stricto Sensu pode contribuir para a trajetória de formação da identidade do professor do ensino 

superior na Enfermagem, por isso entender quais contribuições a pós-graduação na instituição 
pesquisada está desenvolvendo nos egressos e de que forma esses futuros docentes estão se 

preparando enfrentar os desafios postos no campo da educação atualmente, serão os maiores 
desfechos da pesquisa, para apresentar caminhos, possibilidades e perspectivas dos programas.  

É garantida a liberdade de você querer não participar do projeto de pesquisa ou de retirar o 

consentimento a qualquer momento, no caso da aceitação, sem que haja nenhum prejuízo. Além 
disso, garantimos o seu direto à privacidade e à confidencialidade, de forma que os resultados de 

dados serão utilizados apenas para os fins propostos na pesquisa, de modo anônimo. Desta forma, 
as respostas mencionadas serão de competência dos pesquisadores envolvidos no projeto, 

garantindo a você participante a proteção contra qualquer tipo de discriminação. 
Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa, 

quando em estudos abertos, ou de resultados que sejam do conhecimento dos pesquisadores 
envolvidos. Garantimos ainda que não haverá nenhuma despesa de sua parte para participar desta 

pesquisa e, em caso de dano pessoal, diretamente causado pelos procedimentos neste estudo, o 
participante terá o devido acolhimento por parte do pesquisador responsável. 

O Sr.(ª) receberá uma cópia deste termo, onde consta o telefone e o endereço da 

pesquisadora principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e acerca de sua participação, 
agora ou em qualquer momento. 

Os Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) são compostos por pessoas que trabalham para 
que todos os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos sejam aprovados de acordo com as 

normas éticas elaboradas pelo Ministério da Saúde. A avaliação dos CEPs leva em consideração 
os benefícios e riscos, procurando minimizá-los e busca garantir que os participantes tenham 

acesso a todos os direitos assegurados pelas agências regulatórias. Assim, os CEPs procuram 
defender a dignidade e os interesses dos participantes, incentivando sua autonomia e participação 
voluntária. Procure saber se este projeto foi aprovado pelo CEP desta instituição. Em caso de 

dúvidas, ou querendo outras informações, entre em contato com o Comitê de Ética da Faculdade 
de Medicina da Universidade Federal Fluminense (CEP FM/UFF), por e.mail ou telefone, de 

segunda à sexta, das 08:00 às 17:00 horas. 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 participante ou responsável legal)  

 ____________________________________ 
(nome e assinatura do responsável por obter o consentimento) 

_____________________________________ 
(nome e assinatura da testemunha 1, quando for o caso) 

____________________________________ 
(nome e assinatura da testemunha 2, quando for o caso) 
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APÊNDICE D - Termo de cessão de direito e uso de imagem conforme modelo 

CEP/HUAP 

 

ESCOLA DE ENFERMAGEM AURORA DE AFONSO COSTA - EEAAC 
PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÂO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE  

DOUTORADO EM CIÊNCIAS DO CUIDADO EM SAÚDE 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE IMAGEM 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO: 

Título do projeto: Desafios Do Campo Da Educação Para A Formação De Professores A 

Partir Dos Programas De Pós-Graduação Stricto Sensu Em Enfermagem 

Pesquisador Responsável: Letycia Sardinha Peixoto Manhães 

Pesquisador Corresponsável e Orientador: Cláudia Mara de Melo Tavares 

Instituição das Pesquisadoras: Universidade Federal Fluminense – Programa Acadêmico 

em Ciências do Cuidado em Saúde (PACCS) 

 

Nome do Voluntário (a): 

______________________________________________________________________ 

Idade do voluntário: _____ anos                

 

Eu,___________________________________________________________________, RG 

nº_________________________, CPF nº ___________________________, cedo 

voluntariamente e  gratuitamente à pesquisadora Letycia Sardinha Peixoto Manhães, meus  

direitos sobre as imagens encaminhadas por  mim para a participação na Pesquisa “Desafios 

do Campo da Educação para a Formação de Professores a partir dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em 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 encaminhado 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. 

Niterói, ____ de ____________ de 20____. 

__________________________________________ 

Assinatura do voluntário. 
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APÊNDICE E -  Ficha utilizada para cadastro do co-pesquisador: 

IDENTIFICAÇÃO CO-PESQUISADOR 

COMO QUER SER  
CHAMADO NA OFICINA: 

__________________ 
 
 

ANO DE FORMATURA NA 
GRADUAÇÃO: 

________________ 

ANO DE FORMATURA NO 
MESTRADO: 

_____________ 

IDADE:  _____ 
 

GÊNERO: ______________ VOCÊ TEM UM (A) 
PROFESSOR (A) QUE MAIS  
TE  MARCOU NA VIDA?  
_______________________ 
 
NOME DELE (A): 
_______________________
_ 
QUAL PERÍODO DE 
FORMAÇÃO ESTEVE COM 
ESSE (A) PROFESSOR (A):  
_______________________ 

QUAL CURSO DE 
MESTRADO CURSOU:  
___________________ 
  

FEZ ESTÁGIO DOCENTE DURANTE 
O CURSO DE MESTRADO:  
________________________ 

FOI DOCENTE POR 
QUANTO TEMPO:  
____________________ 

LEMBRA SE DURANTE O 
MESTRADO TEVE ALGUMA 
DISCIPLINA RELACIONADA A 
DOCÊNCIA:  
___________________________ 
__________________________ 

ATUA ATÉ HOJE NA 
DOCÊNCIA:_________ 
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APÊNDICE F - ITINERÁRIO PROPOSTO PARA OFICINAS 1 e 2 DA ETAPA 1 

TEMA CENTRAL DA EXPERIMENTAÇÃO: “Varal Acadêmico-Profissional” - linha do 

tempo para apresentar o memorial acadêmico-profissional e construção da carreira docente de 

maneira artística, valorizando subjetividade, imaginário e criação. 

ELEMENTOS/MATERIAIS DISPONÍVEIS: barbante, pregadores, lápis, grafite, pastel, 

caneta, pincel, papel canson, papel sulfite e papel opaline, Tinta a óleo, tinta acrílica, guache, 

aquarela, tecido, pincéis, pedaços de jornal e revista, papéis de todo tipo, papel celofane, 

cartolina, cola e tesoura.  

TÉCNICAS ARTÍSTICAS QUE PODERIAM SER UTILIZADAS: pintura, desenho, 

colagem.  técnica principal: bricolagem de jornais e revistas 

BRICOLAGEM (DEFINIÇÃO): montagem ou instalação (de qualquer coisa), feita por 

pessoa não especializada; execução de trabalhos ou reparos caseiros fáceis (p.ex., de 

carpintaria), por alguém não especializado em tal coisa; ermo usado para definir a prática de 

pequenos trabalhos sem ajuda de um profissional. FAÇA VOCÊ MESMO! 

● fotos significativas para carreira do co-pesquisador foram solicitadas e estavam 

espalhadas pela sala 

PALAVRAS-CHAVE A SEREM USADAS NO ESPAÇO DA PRODUÇÃO DE 

DADOS:  CARREIRA; PÓS-GRADUAÇÃO; PÓS STRICTO SENSU; DESAFIOS; SABER 

DOCENTE. 

Na sala onde foi realizada a produção de dados,em toda sua extensão foram pregadas 

frases de pensadores da educação (e do referencial teórico da tese), reportagens sobre 

panorama da educação no país, figuras de salas de aula, de professores, de formaturas, de 

defesas, e fotos do cotidiano  dos co-pesquisadores também, para evidenciar que eles fazem 

parte da história da profissão e são atores ativos na área estudada.  

 

ITINERÁRIO SUGERIDO PARA PRODUÇÃO DE DADOS - OFICINAS DA  ETAPA 1 

Fase 01 Planejamento 1º passo 

10 min 

APRESENTAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO, 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 
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IMAGENS. SERÃO APRESENTADOS OS 

ASPECTOS ÉTICOS SEGUIDOS NA PESQUISA. 

*a partir desse momento os facilitadores poderão tirar 

fotos e “filmar” as atividades.  

 

2º passo 

20 min 

- A APRESENTAÇÃO SERÁ MEDIANTE UMA 

DINÂMICA CHAMADA “ERA UMA VEZ”. NESSE 

MOMENTO O CO-PESQUISADOR VAI SE 

APRESENTAR CONTANDO UMA HISTÓRIA DE 

ACORDO COM OBJETO QUE IREI RETIRAR DE 

UMA SACOLA PRETA, OS OBJETOS SERÃO 

ESCOLHIDOS ALEATORIAMENTE E CADA UM 

TERÁ  1 MINUTO PARA APRESENTAÇÃO. ESSE 

OBJETO FOI ESCOLHIDO PELO CO-

PESQUISADOR, E TEVE OBJETIVO DE 

DESCONTRAIR O AMBIENTE, APROXIMAR O 

GRUPO E FAZER COM QUE TODOS CONHEÇAM 

INICIALMENTE A PRIMEIRA PARTE DA 

HISTÓRIA DO OUTRO. 

 

Fase 02 Articulação do 

grupo-pesquisador 

3º passo 

5 min 

APRESENTAÇÃO DO TEMA GERADOR 

SUGERIDO NA PERGUNTA-CHAVE PARA 

EXPERIMENTAÇÃO, E NEGOCIAR AJUSTE NA 

PERGUNTA DISPARADORA, ACRÉSCIMO, 

MUDANÇA OU REFAZER NOVA PERGUNTA. 

NESSE MOMENTO APRESENTAREI O ROTEIRO 

DO RELAXAMENTO AO TÉRMINO COM 

CONTRA-ANÁLISE.  

 

Fase 03 Preparo do 

ambiente 

4º passo 

20 min 

TÉCNICA DE RELAXAMENTO CONDUZIDO 

PELO PESQUISADOR, COM USO DE DINÂMICA 

DE RESPIRAÇÃO, RELAXAMENTO SIMPLES e 

AQUECIMENTO (ANEXO). 

5º passo 

5 min 

EXPLICAR QUE A PROPOSTA DA 

EXPERIMENTAÇÃO É PARA DESENVOLVER 

UM MEMORIAL ACADÊMICO-PROFISSIONAL 

DE FORMA ARTÍSTICA, A PARTIR DO TEMA 

GERADOR PROPOSTO (A SER APROVADO OU 
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REJEITADO OU REFEITO), E DESENVOLVERÃO 

A RESPOSTA INDIVIDUAL (VARAL) E 

POSTERIORMENTE COLETIVA (DISCUSSÃO EM 

GRUPO COM REALIZAÇÃO DE SÍNTESES).  

SERÁ APRESENTADO NESSE MOMENTO 

TODOS OS MATERIAIS DISPONÍVEIS PARA 

ELES FAZEREM A ATIVIDADE PROPOSTA, ELES 

QUE ESCOLHERÃO O QUE E COMO USAR.  obs.: 

técnica principal Bricolagem 

 

Fase 04 Instalação do 

grupo-pesquisador 

e desenvolvimento 

da pesquisa 

6º passo 

30 min 

(tolerânci

a+10 min) 

TERÃO 30 MINUTOS PARA CONSTRUÇÃO DO 

MEMORIAL DE FORMA ARTÍSTICA, SUGERIDO 

EM FORMATO VARAL, PORÉM A ESCOLHA 

SERÁ DO CO-PESQUISADOR.  

7º passo 

40 min 

SENTADOS EM SEMI-CÍRCULO SERÃO FEITAS 

APRESENTAÇÕES DAS PRODUÇÕES, COM 

EXPLANAÇÃO ORAL DE CADA OBRA 

PRODUZIDA. APÓS EXPLANAÇÃO INDIVIDUAL 

O PESQUISADOR PRINCIPAL APRESENTOU SUA 

SÍNTESE DO QUE FOI DITO POR ELES, PARA 

QUE REALIZASSEM UMA PRÉ-ANÁLISE DO 

QUE FOI ENTENDIDO NAQUELE MOMENTO.  

8º passo 

5 min 

Avaliação, agendamento de data para realização de 

contra análise e agradecimento. 

SERÁ EXPLICADO QUE ESSE É O PRIMEIRO 

ENCONTRO DE 3 EXPERIMENTAÇÕES, 

CONFORME TCLE PROPÔS. E TEREMOS NOSSO 

SEGUNDO E DEPOIS ÚLTIMO ENCONTRO DE 

CONTRA-ANÁLISE.  

 

9º passo 

5 min 

 

Pausa para um café. 

SERÁ OFERTADO PELO PESQUISADOR UM 

LANCHE COLETIVO.  

 

10º passo Momento de estudo dos dados pelos facilitadores.  

EM ANDAMENTO 

11º passo Momento de contra-análise pelos co-pesquisadores e 

facilitadores. 
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OFICINA DA ETAPA 3 

12º passo Momento de socialização com todos os integrantes da 

pesquisa. 

OFICINA DA ETAPA 3 

 

DINÂMICA DO RELAXAMENTO GUIADO 

Solicita-se à pessoa que se coloque em posição confortável, seja sentada ou deitada. Em 

seguida, pede-se que feche os olhos, procure respirar de forma calma, imaginando os 

músculos se descontraindo. O ambiente foi adequado para que utilizassem o chão se 

desejasse, com cangas espalhadas pela sala. Foi seguido a respiração induzida, que é uma 

técnica que baseia-se em exercícios respiratórios induzidos para diminuir o grau de ansiedade 

e colaborar no controle da freqüência respiratória.  

Aplicação da técnica: - Vamos aprender nesse momento a tomar consciência do movimento 

respiratório. Mantenha o controle da inspiração e expiração do ar, ao mesmo tempo que conta 

mentalmente algumas séries numéricas. Focalize a respiração nos músculos do peito e das 

costas. À medida que eu for falando, preste bastante atenção e acompanhe as instruções. Se 

tiver alguma dificuldade, levante o dedo indicador da mão direita. 

1° passo: mantenha a boca fechada e faça a inspiração do ar pelo nariz, ao mesmo tempo que 

projeta o abdome para fora.  

2° passo: segure o ar e simultaneamente conte mentalmente: 1, 2, 3, 4.  

3° passo: solte o ar. Relaxe. Inspire o ar. Solte o ar expirando pela boca e ao mesmo tempo 

conte mentalmente até cinco. Relaxe. Inspire o ar. Solte o ar, expirando pela boca e ao mesmo 

tempo conte mentalmente até seis. Relaxe. Inspire novamente o ar. Solte o ar, expirando pela 

boca e ao mesmo tempo conte mentalmente até sete. Inspire o ar. Solte o ar, expirando pela 

boca ao mesmo tempo conte mentalmente até oito. Relaxe. Esteja atento aos movimentos de 

entrada, circulação e saída do ar no aparelho respiratório e perceba a passagem do ar pelos 

seus pulmões e os movimentos de contração e dilatação dos músculos do peito e das costas. 

Repita o exercício três (03) vezes. Mantenha a atenção no movimento, esteja sereno. 

APLICAÇÃO DA TÉCNICA DE AQUECIMENTO 

Propomos para técnica de aquecimento uma música, que têm como eixo temático, a 

imaginação. Como é fundamental estarem bem entrosados e relaxados, iniciaremos com uma 

técnica de aquecimento, que consiste na leitura e discussão de uma música.  

Música: Aquarela  

Autor: Antonio Pecci Filho Toquinho (e Vinicius De Moraes)/ Composição - 1983 



229 
 

 
 

1o passo: Informações Gerais: O tema hoje será a IMAGINAÇÃO, SUPERAÇÃO E 

TRANSFORMAÇÃO e trouxemos a letra da música: “Aquarela do  Brasil”, da autoria de um 

compositor de nascido em São Paulo, Toquinho.  

2o passo: Escutar e Ler a letra da Música. Concentrem-se na mensagem que o autor traz. 

(Distribuição de material: Letra da música, Folha em branco, hidrocor). 

 

Letra da Música: Aquarela 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo  

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo. 

Corro o lápis em torno da mão e me dou uma luva,  

E se faço chover, com dois riscos tenho um guarda-chuva. 

 

Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul do papel,  

Num instante imagino uma linda gaivota a voar no céu. 

Vai voando, contornando a imensa curva Norte e Sul,  

Vou com ela, viajando, Havai, Pequim ou Istambul.  

 

Pinto um barco a vela branco, navegando, é tanto céu e mar num beijo azul.  

Entre as nuvens vem surgindo um lindo avião rosa e grená.  

Tudo em volta colorindo, com suas luzes a piscar. 

Basta imaginar e ele está partindo, sereno, indo,  

E se a gente quiser ele vai pousar. 

 

Numa folha qualquer eu desenho um navio de partida  

Com alguns bons amigos bebendo de bem com a vida. 

De uma América a outra consigo passar num segundo, 

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo. 

 

Um menino caminha e caminhando chega no muro  

E ali logo em frente, a esperar pela gente, o futuro está.  

E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar, 

Não tem tempo nem piedade, nem tem hora de chegar. 

Sem pedir licença muda nossa vida, depois convida a rir ou chorar. 

 

Nessa estrada não nos cabe conhecer ou ver o que virá. 

O fim dela ninguém sabe bem ao certo onde vai dar.  

Vamos todos numa linda passarela  

De uma aquarela que um dia, enfim, descolorirá. 

 

Numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo (que descolorirá). 

E com cinco ou seis retas é fácil fazer um castelo (que descolorirá).  

Giro um simples compasso e num círculo eu faço o mundo (que descolorirá).  

 

3o passo: Agora que todos terminaram a leitura, peguem uma folha e uma caneta. Escolham 

cinco palavras que mais chamaram a atenção na letra da música e escrevam na folha. 

4º passo: Discussão em grupo: quem quiser falar sobre a música, o que ela despertou, de que 

o fez lembrar, ou porque escolheu tais palavras pode se manifestar. (Valorizar o trabalho de 

reflexão realizado, bem como a interação entre os co-pesquisadores). 
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FOTOS DA OFICINA 1 em 18 de dezembro de 2018 
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FOTOS DA OFICINA 2 em 13 de junho de 2019 
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FOTOS DA OFICINA 3 em 18 de julho de 2019 
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FOTOS DA OFICINA 4 em 28 de agosto de 2019 
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MOSAICO DE FOTOS DA PRODUÇÃO DA SEGUNDA ETAPA DA OFICINA 2 

(DOCENTES) SOBRE CONTRIBUIÇÕES DO DOCENTE NA PÓS-GRADUAÇÃO 

STRICTO SENSU 

Mosaico das 6 produções 

   

 


