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RESUMO 

O Mestrado Profissional em Enfermagem (MPE) é uma modalidade de ensino stricto 
sensu,que tem como objetivo central capacitar indivíduos graduados para a prática 
profissional transformadora,por meiode metodologia científica reconhecida, 
proporcionando integração entre o mundo do trabalho e a academia. Esta pesquisa teve 
como objeto: as produções tecnológicas dos MPE e a tese defendida e comprovada foi 
que as produções tecnológicas dos MPE contribuem sobremaneira para a ciência de 
Enfermagem, primeiro por congregar produtos que estão relacionados à Agenda 
Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) e de Enfermagem; segundo 
pela diversidade de cenários nos quais foram desenvolvidas as pesquisas, possibilitando 
intervenções nos mais diferentes setores da Enfermagem. O objetivo geral foi analisar 
as produções tecnológicas que emergiram das dissertações das três instituições pioneiras 
nesta modalidade, tendo em vista a captação das perspectivas paradigmáticas que 
direcionam os produtos dos MPE. Os objetivos específicos foram: levantar a produção 
tecnológica originária das dissertações do MPE no período entre 2013 a 2016; 
identificar na literatura a caracterização da produção tecnológica da comunidade 
científica de enfermagem; categorizar a produção tecnológica originária das 
dissertações do MPE de acordo com o entrelaçamento da estrutura da comunidade 
científica de enfermagem e a produção de produtos e processos. Foi um estudo 
documental eletrônico, exploratório-descritivo, de abordagem mista. O cenário de 
pesquisa foi constituído das três instituições mais antigas nesta modalidade de ensino: 
Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA) – Universidade Federal 
Fluminense (UFF); Mestrado Profissional do Departamento de Enfermagem da 
Faculdade de Medicina de Botucatu – Universidade do Estado de São Paulo (UNESP); 
e Mestrado Profissional Gestão do Cuidado em Enfermagem – Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC). A coleta de dados ocorreu em bases eletrônicas (repositório de 
dissertações e teses de cada universidade; Plataforma Lattes; página dos programas de 
pós-graduação;página da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior (CAPES), por meio de um roteiro estruturado. Por ser uma pesquisa 
documental não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), 
conforme Resolução n° 466/12. Os dados analisados foram: os números de 
defesas/edital, sexo dos autores, tempo de formação e área profissional, cenário em que 
foi desenvolvida a pesquisa, contexto e linha de pesquisa, objetivo geral, modelo de 
sustentação da análise, abordagem metodológica, instrumentos/técnicas de coleta de 
dados; técnica de análise e produções tecnológicas. Foram analisadas 161 dissertações, 
havendo predomínio de defesas no ano de 2016, no cenário público, de contexto 
assistencial, abordagem qualitativa e, como produtos, os protocolos assistenciais. 
Conclusão: foi possível analisar que houve uma linearidade entre as universidades 
acerca das defesas nos anos estudados,equeos produtos originados nas dissertações de 
MPE estão em consonância com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em 
Saúde e em Enfermagem.  

Palavras-chave: Educação de Pós-Graduação em Enfermagem; Educação 
Profissionalizante; Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico; Tecnologia 
Biomédica; Enfermagem; Tecnologia; Pesquisa Aplicada. 

 

 



ABSTRACT 

The Professional Master’s Degree in Nursing (PMDN) is a method of stricto sensu 
education that aims to train undergraduate students for a transforming professional 
practice, through a recognized scientific methodology, providing integration between 
the world of work and the academy. This research had as object: the technological 
productions of the PMDN as well as the thesis defended and proven was that 
technological productions of the PMDN exceedingly contribute to the Nursing Science, 
first due to congregating products that are related to the National Agenda of Priorities in 
Health Research (ANPPS) and in Nursing; and second due to the diversity of scenarios 
in which studies were developed, enabling interventions in several different sectors of 
Nursing. The overall objective was to analyze the technological productions that 
emerged from dissertations of the three pioneering institutions in this method, aiming 
the capture of paradigmatic perspectives that direct the PMDN products. The specific 
objectives were: to raise the technological production originating from dissertations of 
the PMDN between 2013 and 2016; to identify in the literature the characterization of 
technological productions of the nursing scientific community; to categorize the 
technological production originating from dissertations of the PMDN according to the 
entwinement of the nursing scientific community structure and the production of 
products and processes. It was an electronic, documentary, exploratory and descriptive 
research of mixed approach. The research scenario consisted of the three older 
institutions in this method of education: Professional Master’s Degree in Assistant 
Nursing (MPEA) – Universidade Federal Fluminense (UFF); Professional Master’s 
Degree of the Nursing Department of the School of Medicine of Botucatu – 
Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP); and Professional 
Master’s Degree in Nursing Care Management – Universidade Federal de Santa 
Catarina (UFSC). Data collection occurred in electronic bases (repository for 
dissertations and theses of each university; Lattes Platform; page of Graduate Programs; 
page of the Coordination for the Improvement of Higher Education Personnel – 
CAPES), through a structured study plan. As a documentary research it required no 
submission to the Research Ethics Committee (CEP), according to the Resolution no. 
466/12. Data analyzed were: numbers of defenses/announcements, authors’ sex, 
duration of the course and professional area, scenario in which the research was 
developed, context and line of research, overall objective, model to support the analysis, 
methodological approach, data collection instruments/techniques; analysis technique 
and technological productions. A total of 161 dissertations were analyzed, with 
predominance of defenses in 2016, in the public scenario, of assistive context, 
qualitative approach and, as products, the assistive protocols. Conclusion: we could 
analyze that there was a linearity between universities regarding the defenses in the 
years studied, and that products originated in dissertations of PMDN are in agreement 
with the National Agenda of Priorities in Health Research (ANPPS) and in Nursing.  

Keywords: Graduate Education in Nursing; Professional Education; Scientific 
Research and Technological Development; Biomedical Technology; Nursing; 
Technology; Applied Research. 

 

 



RESUMEN 

La Maestría Profesional en Enfermería (MPE) es una modalidad de enseñanza stricto 
sensu, que tiene como objetivo central capacitar a los individuos graduados para la 
práctica profesional transformadora, por medio de la metodología científica reconocida, 
proporcionando la integración entre el mundo del trabajo y la academia. Esta 
investigación tuvo como objeto: las producciones tecnológicas de las MPE y la tesis que 
ha sido defendida y ha sido comprobada fue que las producciones tecnológicas de las 
MPE contribuyen sobremanera para la ciencia de Enfermería; de primero, por congregar 
los productos que están relacionados a la Agenda Nacional de Prioridades de 
Investigación en Salud (ANPPS) y de Enfermería; segundo, por la diversidad de 
escenarios en los cuales fueron desarrolladas las investigaciones, posibilitando las 
intervenciones en los más distintos sectores de la Enfermería. El objetivo general fue 
analizar las producciones tecnológicas que emergieron desde las disertaciones de las 
tres instituciones pioneras en esta modalidad, teniendo en vista la captación de las 
perspectivas paradigmáticas que direccionan los productos de las MPE. Los objetivos 
específicos fueron: levantar la producción tecnológica originaria de las disertaciones de 
la MPE en el período entre 2013a 2016; identificar en la literatura la caracterización de 
la producción tecnológica de la comunidad científica de enfermería; categorizar la 
producción tecnológica originaria de las disertaciones de la MPE de acuerdo con el 
entrelazamiento de la estructura de la comunidad científica de enfermería y la 
producción de productos y procesos. Fue un estudio documental electrónico, 
exploratorio-descriptivo, de abordaje mixto. El escenario de investigación fue 
constituido de las tres instituciones más antiguas e nesta modalidad de enseñanza: 
Maestría Profesional en Enfermería Asistencial (MPEA) – Universidad Federal 
Fluminense (UFF); Maestría Profesional del Departamento de Enfermería de la 
Facultad de Medicina de Botucatu – Universidad del Estado de São Paulo (UNESP); y 
Maestría Profesional Gestión del Cuidado en Enfermería – Universidad Federal de 
Santa Catarina (UFSC). La recogida de datos ocurrió en bases electrónicas (repositorio 
de disertaciones y tesis de cada universidad; Plataforma Lattes; página de los programas 
de postgrado; página de la Coordinación de Perfeccionamiento de Personal de Nivel 
Superior (CAPES), por medio de una ruta estructurada. Por ser una investigación 
documental no fue necesaria la sumisión al Comité de Ética e Investigación (CEP), de 
acuerdo con la Resolución n° 466/12. Los datos analizados fueron: los números de 
defensas/pliegue de condiciones, el sexo de los autores, el tiempo de formación y el área 
profesional, el escenario en que fue desarrollada la investigación, el contexto y la línea 
de investigación, el objetivo general, el modelo de sustentación del análisis, el abordaje 
metodológico, los instrumentos/las técnicas de recogida de datos; la técnica de análisis y 
las producciones tecnológicas. Fueron analizadas 161 disertaciones, habiendo 
predominio de defensas en el año de 2016, en el escenario público, de contexto 
asistencial, el abordaje cualitativo y, como los productos, los protocolos asistenciales. 
Conclusión: fue posible analizar que hubo una linealidad entre las universidades acerca 
de las defensas en los años estudiados, y que los productos originados en las 
disertaciones de MPE están en consonancia con la Agenda Nacional de Prioridades de 
Investigación en Salud y en Enfermería.  

Palabras-clave: Educación de Postgrado en Enfermería; Educación de Formación 
Profesional; Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico; Tecnología Biomédica; 
Enfermería; Tecnología; Investigación Aplicada. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O PERCURSO ATÉ O DOUTORADO

Thomas Kuhn 

“Uma nova verdade científica não triunfa porque os que se opunham a ela 
veem
uma nova geração mais familiariz

 

O delineamento dest

trajetória profissional e acadêmica, com uma breve contextualização do objeto de pesquisa, 

a formulação das perguntas norteadoras, os objetivos a serem 

tese e a justificativa do referido 

no intuito de poder localizar o leitor em relação à trajetória do estudo.

Para o embasamento da pesquisa,

Samuel Kuhn e aos seus principais conceitos 

científicas para compreender o 

conceitos de técnica e tecnologia no campo da saúde

do prelúdio dos cursos stricto sensu

Mestrado Profissional em E

(processos e produtos) desenvolvid

sobre o que são, de fato, produções tecnológicas em enfermagem. 

Para isto, retomo o meu percurso no MA

tive como impulso norteador as seguintes palavras do educador 

p.20) “nenhuma competência é incitada desde o início. As potencialidades do sujeito só se 

transformam em competências efetivas por meio de aprendizados que não intervêm 

espontaneamente”. E para que isso aconteça, segundo ele, 

maturação fisiológica e cognitiva

vivências no mundo acadêmico ou profissional,seja capaz de aprender novos conceitos

de construir ou elaborar novas proposições por meio de um pensamento crítico

adquirindo, assim, novas formas de aprendizagem

Refletindo sobre estas proposições, em minha vida profissional

galgar novos degraus, principalmente enquanto docente, pois acredito 

educador precisa dessa dinâmic

CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O PERCURSO ATÉ O DOUTORADO

“Uma nova verdade científica não triunfa porque os que se opunham a ela 
veem a luz e saem convencidos, mas porque eles acabam morrendo e surge 
uma nova geração mais familiarizada com ela”. 

O delineamento desta tese teve seu início com uma colocação sumária de minha 

trajetória profissional e acadêmica, com uma breve contextualização do objeto de pesquisa, 

a formulação das perguntas norteadoras, os objetivos a serem alcançadas,

do referido trabalho em seu contexto acadêmico, profissional e social, 

no intuito de poder localizar o leitor em relação à trajetória do estudo. 

ara o embasamento da pesquisa, reporto-me ao referencial teórico 

seus principais conceitos contidos na obraA estrutura das revoluções 

compreender o problema de pesquisa. Em seguida, trago

conceitos de técnica e tecnologia no campo da saúde - Enfermagem, seguido da t

tricto sensu - mestrado acadêmico(MA) e, logo em seguida

Enfermagem (MPE), culminando com reflexões acerca dos bens 

desenvolvidos nesta modalidade, trazendo considerações 

produções tecnológicas em enfermagem.  

isto, retomo o meu percurso no MA em Ciências do Cuidado em Saúde, 

tive como impulso norteador as seguintes palavras do educador Phillipe Perrenoud

mpetência é incitada desde o início. As potencialidades do sujeito só se 

transformam em competências efetivas por meio de aprendizados que não intervêm 

E para que isso aconteça, segundo ele, é preciso que o indivíduo possua 

ológica e cognitiva,seja exposto as mais variadas situações e

vivências no mundo acadêmico ou profissional,seja capaz de aprender novos conceitos

de construir ou elaborar novas proposições por meio de um pensamento crítico

novas formas de aprendizagem - competências. 

efletindo sobre estas proposições, em minha vida profissional

, principalmente enquanto docente, pois acredito 

a dinâmica contínua em busca do saber-fazer. A
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS: O PERCURSO ATÉ O DOUTORADO 

“Uma nova verdade científica não triunfa porque os que se opunham a ela 
a luz e saem convencidos, mas porque eles acabam morrendo e surge 

seu início com uma colocação sumária de minha 

trajetória profissional e acadêmica, com uma breve contextualização do objeto de pesquisa, 

alcançadas, a proposta de 

trabalho em seu contexto acadêmico, profissional e social, 

me ao referencial teórico de Thomas 

estrutura das revoluções 

trago a polissemia dos 

, seguido da trajetória 

(MA) e, logo em seguida, o 

, culminando com reflexões acerca dos bens 

s nesta modalidade, trazendo considerações valiosas 

em Ciências do Cuidado em Saúde, onde 

Phillipe Perrenoud (1999, 

mpetência é incitada desde o início. As potencialidades do sujeito só se 

transformam em competências efetivas por meio de aprendizados que não intervêm 

é preciso que o indivíduo possua 

seja exposto as mais variadas situações e, a partir de suas 

vivências no mundo acadêmico ou profissional,seja capaz de aprender novos conceitos e 

de construir ou elaborar novas proposições por meio de um pensamento crítico-reflexivo, 

efletindo sobre estas proposições, em minha vida profissional sempre procurei 

, principalmente enquanto docente, pois acredito que o ofício de 

fazer. Após uma árdua 
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caminhada rumo à ascensão profissional, em 2013 ingressei no MA em Ciências do 

Cuidado em Saúde da Universidade Federal Fluminense (UFF), com o propósito de 

discutir“ As competências docentes para a integralização do conhecimento teórico-prático 

no ensino de graduação em enfermagem”, obtendo o título de mestre em agosto de 2014.  

Paralelamente a minha estadia no curso de MA, fui convidado a participar do 

Núcleo de Estudos e Pesquisas em Cidadania e Gerência na Enfermagem (NECIGEN), no 

qual tive a oportunidade ímpar de conhecer e conviver com pesquisadores que, direta ou 

indiretamente, contribuíram e ainda contribuem para a minha formação profissional. Este 

convívio suscitou-me o desejo de dar continuidade à minha ascensão profissional pelo alto 

nível de discussões realizadas pelos integrantes do grupo.  

Como sou uma pessoa movida a novos desafios, sempre em busca da ampliação 

dos meus conhecimentos, procurei colocar meus anseios e perspectivas na construção de 

algo novo e com bases sólidas, possibilitando-me a concorrer uma vaga no programa de 

doutorado.  

Após várias conversas e discussões nas quais transitavam as possibilidades de 

elaborar um anteprojeto, dialogando sobre as possibilidades de construção de um objeto de 

pesquisa, surgiu a proposta de pesquisar sobre as produções tecnológicas dos MPE. 

Atendendo à solicitação da orientadora, deixei-me envolver por este mundo desconhecido, 

procurando, então, dar prosseguimento a esta nova caminhada rumo ao processo de seleção 

do doutorado.  

Após a decisão do que de fato seria levado como proposta de pesquisa, fiz uma 

imersão em leituras que me subsidiaram na construção de um anteprojeto consistente, com 

um objeto de pesquisa que pudesse ser investigado no âmbito do doutorado. Assim, o 

primeiro passo foi o contato com o referencial teórico escolhido, o físico e filósofo Thomas 

Samuel Kuhn e a leitura de sua principal obra:A revolução das estruturas científicas. 

No primeiro momento a leitura trouxe-me estranheza, pois, como neófito, tive 

dificuldades em apreender e compreender o que de fato o referido físico e filósofo queria 

elucidar com seus argumentos. À medida que me aprofundei nas leituras, os principais 

conceitos da referida obra tornaram-se claros e me estimulei a procurar outras obras do 

autor a fim de ter uma compreensão mais aprofundada dos principais conceitos por ele 

defendidos: paradigma, anomalia, incomensuralidade e comunidade científica.  

Estas leituras, juntamente com as discussões com a orientadora e com o grupo de 

pesquisa (NECIGEN) e as disciplinas cursadas durante o curso de doutorado, 

possibilitaram-me a clarificar estes conceitos ao ponto de compartilhar os principais 
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conceitos com os demais integrantes do grupo, com um breve discurso do anteprojeto. Este 

contato foi primordial, pois no transcorrer das discussões vislumbrei as possibilidades de 

fazer algo que fosse de relevância e contribuição não somente para a academia, mas para a 

sociedade e o mundo do trabalho. Esses diálogos com os meus pares foram essenciais para 

a elucidação do objeto de pesquisa, possibilitando a construção de um anteprojeto com 

peso para concorrer a uma vaga de doutorado.  

Para Kuhn (2011a) nosso mundo é povoado, em primeiro lugar, não pelos 

estímulos, mas pelos objetos de nossas sensações e esses não precisam ser os mesmos de 

pessoa para pessoa, de grupo para grupo. Evidentemente, já que as pessoas pertencem ao 

mesmo grupo e, portanto, compartilham a educação, a língua, a experiência e a cultura, 

têm-se boas razões para supor que suas sensações sejam as mesmas.  

Com a consolidação do objeto de pesquisa, um filme passou em minha mente 

fazendo-me voltar alguns anos atrás, tempo anterior ao meu ingresso no MA da Escola de 

Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC). Lembrei-me de quando cursava o MP em 

Terapia Intensiva (2008-2009) em uma instituição de São Paulo, cujo responsável afirmou 

que o cursos e encontrava protocolado no Ministério da Educação e Cultura (MEC) e que 

seria, com certeza, reconhecido. Eu e centenas de pessoas acreditamos na índole da 

instituição, de modo que concluímos o curso de mestrado. 

Em 2009, após receber o certificado do curso e apresentá-lo em meu trabalho, tive a 

triste notícia que ele não tinha validade acadêmica, uma vez que o curso não se encontrava 

entre os recomendados e reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nível Superior (CAPES)por uma série de situações legais e acadêmicas. 

Essa lembrança e as propostas discutidas com meus pares se coadunaram e me 

levaram a querer explorar o universo da teoria e da prática profissional no âmbito da 

Enfermagem. Ficou decidido, então, que pesquisaríamos sobreas produções tecnológicas 

dos mestrados profissionais em enfermagem. Com isso em mente, após lançamento de 

edital em 2015, fiz a inscrição para concorrer a uma vaga de doutorado no programa da 

EEAAC/UFF, participei de todo o processo seletivo, fui classificado e, enfim, aprovado 

para iniciar o curso em 2016.  

 



1 INTRODUÇÃO 

Thomas Kuhn 

“Em condições normais, o cientista não é um inovador, m
solucionador de quebra
se concentra são apenas aqueles que ele acredita que podem ser definidos 
e resolvidos dentro da tradição científica existente.

 

O Mestrado Profissional (MP)

oferecida em diferentes formatos, dependendo do programa ao qual esteja vinculado. Tem 

como objetivo central capacitar profissionais já formados e que possuam uma experiência 

significativa em sua área de atuação

diária em serviço. Ele está voltado para um público 

externo à academia. No caso do MPE, estas áreas contemplam as diversas

enfermeironos âmbitos organizacional, assisten

aplicação do conhecimento orientado para a pesquisa aplicada, 

de inovação e aperfeiçoamento

Esta modalidade de ensino f

de “mestrado profissionalizante”

de 2009, que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da CAPES

recentemente, pela Portaria n°389

sobre o mestrado e doutorado profissional no âmbito da pós

(CAPES, 2009; BRASIL, 2017a

De acordo com os delineamentos das referidas portarias, 

responde a uma necessidade socialmente definida de capacita

diferente da propiciada pelo MA e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e 

expansão desta modalidade de curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação 

de mestres segundo padrões de exigência mais simp

tradicionalmente adotados pela pós

A característica determinante do MP é a possibilidade de aproximar a pesquisa do 

exercício profissional, gerando inovações que atendam aos avanços da profiss

essa a principal diferença em relação ao 

Em condições normais, o cientista não é um inovador, m
solucionador de quebra-cabeças, e os quebra-cabeças sobre os quais ele 
se concentra são apenas aqueles que ele acredita que podem ser definidos 
e resolvidos dentro da tradição científica existente.” 

O Mestrado Profissional (MP) é um tipo de modalidade stricto sensu

oferecida em diferentes formatos, dependendo do programa ao qual esteja vinculado. Tem 

como objetivo central capacitar profissionais já formados e que possuam uma experiência 

significativa em sua área de atuação e, como ênfase,a instrumentalização para a prática 

le está voltado para um público de diversas áreas, 

. No caso do MPE, estas áreas contemplam as diversas

organizacional, assistencial e educacional, com fins 

aplicação do conhecimento orientado para a pesquisa aplicada, de solução de problemas, 

inovação e aperfeiçoamento tecnológico (BRASIL, 2009). 

Esta modalidade de ensino foi implantada no Brasil na década de 

de “mestrado profissionalizante”,e regularizada pelaPortaria de n° 17, de 28 de dezembro 

de 2009, que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da CAPES

pela Portaria n°389, de 23 de março de 2017, que revoga a anterio

sobre o mestrado e doutorado profissional no âmbito da pós-graduação 

; BRASIL, 2017a). 

De acordo com os delineamentos das referidas portarias, o objetivo do MP 

responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação profissional de natureza 

diferente da propiciada pelo MA e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e 

expansão desta modalidade de curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação 

de mestres segundo padrões de exigência mais simples ou mais rigorosos do que aqueles 

otados pela pós-graduação (BRASIL, 2018).  

A característica determinante do MP é a possibilidade de aproximar a pesquisa do 

exercício profissional, gerando inovações que atendam aos avanços da profiss

essa a principal diferença em relação ao MA (FERREIRA; TAVARES; KEBIAN, 2018). 
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Em condições normais, o cientista não é um inovador, mas um 
cabeças sobre os quais ele 

se concentra são apenas aqueles que ele acredita que podem ser definidos 

stricto sensu que pode ser 

oferecida em diferentes formatos, dependendo do programa ao qual esteja vinculado. Tem 

como objetivo central capacitar profissionais já formados e que possuam uma experiência 

instrumentalização para a prática 

de diversas áreas, preferencialmente 

. No caso do MPE, estas áreas contemplam as diversas atuações do 

com fins deprodução e 

solução de problemas, 

no Brasil na década de 1990 com o nome 

Portaria de n° 17, de 28 de dezembro 

de 2009, que dispõe sobre o mestrado profissional no âmbito da CAPES e, mais 

revoga a anterior e dispõe 

graduação stricto sensu 

o objetivo do MP 

ção profissional de natureza 

diferente da propiciada pelo MA e não se contrapõe, sob nenhum ponto de vista, à oferta e 

expansão desta modalidade de curso, nem se constitui em uma alternativa para a formação 

les ou mais rigorosos do que aqueles 

A característica determinante do MP é a possibilidade de aproximar a pesquisa do 

exercício profissional, gerando inovações que atendam aos avanços da profissão, sendo 

(FERREIRA; TAVARES; KEBIAN, 2018).  
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O MPE encontra-se inserida dentro de uma política maior de flexibilização da pós-

graduação brasileira e está em processo de construção, principalmente se comparado aos 

MA, até porque 30 anos distanciam essas duas modalidades de ensino de pós-graduação 

stricto sensu no Brasil (MUNARI et al., 2014). 

As comparações entre essas duas modalidades de ensino parecem inevitáveis. O 

MP toma como referência a prática profissional, pressupõe a articulação entre a teoria ea 

prática do trabalho e requer uma aproximação entre os trabalhos conduzidos pela 

universidade e as demandas existentes no campo profissional.O MA, por sua vez, tem por 

objetivo expor o mestrando apriori a um aprofundamento filosófico e epistemológico, 

tendo em vista asua qualificação, o doutorado e o magistério do ensino superior 

(OLIVEIRA; FILHO; PINTO, 2014). 

Esta discussão vai ao encontro do que Kuhn (2011a)denomina como “Revoluções 

Científicas”, a partir da mudança de paradigma1 realizada por uma determinada 

comunidade científica. Para o autor,os paradigmas são as realizações científicas 

universalmente reconhecidas que, durante algum tempo, fornecem problemas e soluções 

modelares para uma comunidade de praticantes de uma ciência. A ciência normal 

compreende as pesquisas que estão baseadas em conquistas do passado. Essas conquistas 

são reconhecidas pela comunidade científica2 de uma área particular, neste caso a 

Enfermagem, e possuem duas características comuns: a primeira é que suas conquistas 

atraem grande número de cientistas em torno de uma atividade ou teoria; a segundaafirma 

que suas realizações estão abertas para a comunidade científica problematizar e resolver 

toda espécie de anomalia3.  

Os cientistas que compartilham um mesmo paradigma estão comprometidos com as 

mesmas regras e padrões estabelecidos pela prática científica. A ciência normal, atividade 

na qual a maioria dos cientistas emprega inevitavelmente quase todo seu tempo, é baseada 

no pressuposto de que a comunidade científica sabe como é o mundo. Grande parte do 

sucesso do empreendimento deriva da disposição da comunidade para defender esse 

pressuposto com custos consideráveis, se necessário (KUHN, 2011a). 

                                                 

1 Um modelo ou padrão a ser seguido como referencial teórico norteador (KUHN, 2011a). 
2Ciência como uma atividade coletiva, e para que essa atividade coletiva pudesse realmente ser constituída, 
faz-se necessário ter um espaço único, próprio, adequado para que ela pudesse ser desenvolvida com certa 
legitimidade (KUHN, 2006). 
3Tudo aquilo experimentam dificuldades ou problemas que, por vezes, o paradigma não consegue resolver. 
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Kuhn afirmou que o paradigma se constitui como uma rede de compromissos ou 

adesões conceituais, teóricas, metodológicas e instrumentais compartilhados. Uma vez 

dado o paradigma, cessam-se os debates de ordemmetodológica (quais os meios de 

investigação), de ordem epistemológica (o que deve ser investigado e quais soluções 

devem ser alcançados), e de ordem ontológica (qual a natureza das entidades investigadas). 

O paradigma restringe drasticamente os fatos a serem levados em conta por uma 

comunidade científica, permitindo aprofundar o conhecimento a seu respeito 

(MENDONÇA, 2012).  

Esta revolução científica por meio do paradigma faz com que um cientista se torne 

membro de uma determinada comunidade científica. Por meio da pesquisa, tanto o neófito 

quanto os seus membros mais antigos, com o passar dos tempos,adquirem esquemas 

conceituais de suas atividades como pesquisadores. Acredita-se quea imersão de seus 

membros na pesquisa possibilita apreender e internalizar ospressupostos defendidos como 

“uma verdade” por seus membros. Uma vez apreendidos, o cientista vai compartilhá-los 

em sua práticaprofissional. 

Partindo deste contexto, o progresso científico, no sentido de aprofundamento no 

conhecimento dos fatos, de aperfeiçoamento dos métodos de investigação e avanço nos 

resultados esperados, é uma decorrência do consenso engendrado pelo paradigma. Para 

desvendar como as revoluções científicas são produzidas, tem-se, portanto, que examinar 

não apenas o impacto da natureza e da lógica, mas igualmente as técnicas de argumentação 

persuasiva que são eficazes no interior dos grupos muito especiais que constituem a 

comunidade dos cientistas (KUHN, 2011a). Assim, ao se ocuparda emergência de novas 

teorias, inevitavelmente ampliar-se-á a compreensão da natureza de nossas descobertas. 

Além dos principais pontos defendidos pelo físico e filósofo Thomas Kuhn 

(2011a), foi realizado um aprofundamento sobre o que o senso comum e, sobretudo, a 

comunidade científica compreende como tecnologia em saúde. Para isso, tive que me 

abster deconceitos previamente concebidos superficialmente, uma vez que o termo é 

polissêmico, para não cair nas generalizações do senso comum. Assim, procurei os 

diversos significados do termo, para não ficar na superficialidade, tentando encontrar a 

melhor definição, se é que existe, na tentativa de contemplar o objeto de estudo.  

Para apreender o conceito acerca da técnica e detecnologia em saúde fundado nas 

questões ontológicas e filosóficas do termo, foram realizadas algumas leituras de artigos 

científicos e de livros da área, para situar-me de seu real sentido vernacular.  
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Este exercício foi fundamental para o entendimento do termo e bem mais exaustivo 

do que a compreensão das proposições filosóficas de Kuhn, uma vez que os termos técnica 

e tecnologia possuem muitos significados, sendo, por vezes, utilizado como conceitos 

tautológicos4 ou como mera translação de conceitos por partes dos pesquisadores. Assim, 

se fez necessária a leitura de alguns filósofos, com o destaque para Pinto 

(2005),paramelhor compreender os seus significados em suas origens epistemológicas e 

filosóficas.  

Ao ampliar o conhecimento sobre estes diversos conceitos e significados, foi 

possível fazer a correlação dos principais conceitos da obra A estrutura das revoluções 

científicascom as produções tecnológicas dos MPE e, ao incorporar as proposições do 

teórico Thomas Samuel Kuhn para dar suporte a estatese, delimitou-se como objeto de 

estudo:As produções tecnológicas dos Mestrados Profissionais em Enfermagem. 

Diante da ascensão e consolidação dos MPE nos últimos anos e na tentativa de 

encontrar meios que pudessem clarificar os objetivos do estudo, formulou-se as seguintes 

questões norteadoras: 

• Quais são as produções tecnológicas desenvolvidas pelos MPE das três instituições 

pioneiras nesta modalidade, no período de 2013 a 2016? 

• Como são desenvolvidas as produções tecnológicas pelos MPE? 

• Quais as implicações para a ciência da Enfermagem advindas das produções 

tecnológicas dosMPE? 

Frente ao exposto, e de acordo com a análise das leituras que balizam este projeto, 

apresenta-se como proposta de tese:“As produções tecnológicas dos MPE contribuem 

sobremaneira para a ciência de Enfermagem”. 

Ao afirmar a proposta da tese, ancoro-me nos conceitos-chave de Kuhn (2011a) 

de“paradigma”, “anomalia” “incomensuralidade” “comunidade científica”, 

“crise/revolução” e “nova ciência”. Para o autor, este movimento serve para aqueles 

episódios de desenvolvimento não cumulativo, nos quais um paradigma mais antigo é 

totalmente ou parcialmente substituído por um novo, incompatível com o anterior. Ou seja, 

é uma reconstrução da área que altera conceito, leis, teorias, métodos e aplicações e porque 

não dizer de uma nova maneira de ver mundo?  

 

                                                 

4Tautologia: uso de palavras diferentes para expressar uma mesma ideia; redundância (FERREIRA, 2010). 
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1.1 Objetivos 

Geral: 

• Analisar as produções tecnológicas que emergiram das dissertações das três 

instituições pioneiras em MPE, tendo em vista a captação das perspectivas paradigmáticas 

que direcionam os produtos desses programas de mestrado. 

Específicos:  

• Levantar as produções tecnológicas geradas a partir das dissertações do MPE das 

três instituições pioneiras nesta modalidade no período de2013 a 2016; 

• Identificar na literatura a caracterização das produções tecnológicas pela 

comunidade científica de enfermagem; 

• Categorizar a produção tecnológica originária das dissertações do MPE de acordo com 

o entrelaçamento da estrutura da comunidade científica de enfermagem e a produção de produtos e 

processos. 

1.2 Justificativa e relevância 

Com o objetivo de conhecer o que a comunidade científica dos MPE vem 

produzindo nos últimos anos sobre produções tecnológicas, foi realizado oestado da arte, 

sobre o assunto na Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), nas seguintes épocas: maio de 2015 

para a confecção do anteprojeto; novembro de 2016 para a apresentação do projeto; maio 

de 2017 a maio 2018 para a qualificação da tese, e junho de 2018 para a defesa final, 

conforme descrito no quadro 1. 

Para a busca foram selecionados os seguintes termos indexados no vocabulário 

Descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Educação de Pós-Graduação em Enfermagem; 

Educação Profissionalizante;Pesquisa Científica e Desenvolvimento Tecnológico. Esses 

descritores foram, inicialmente, utilizados isoladamente e depois associados pelo operador 

booleano AND. O levantamento foi operacionalizado, via BVS, nas bases de dados 

Medical Literature Analysis and Retrieval System Online (MEDLINE), Literatura Latino-

Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS), Bases de Dados de 

Enfermagem(BDENF) e Scientific Electronic Library Online (SciELO). 
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Quadro 1–Estado da Arte. Levantamento sobre as publicações na Biblioteca Virtual de 
Saúde acerca Mestrados Profissionais em Enfermagem. Rio de Janeiro, 2018 

Descritor único 
Base de dados 

LILACS MEDLINE BDENF SciELO TOTAL 
Educação de Pós-

Graduação em 
Enfermagem 

409 7305 357 125 8.210 

Educação 
Profissionalizante 413 2400 48 94 2.955 

Pesquisa Científica e 
Desenvolvimento 

Tecnológico 
153 0 15 162 330 

Descritores associados 
Base de dados 

LILACS MEDLINE BDENF SciELO TOTAL 
Educação de Pós-

Graduação em 
Enfermagemand Educação 

Profissionalizante 

7 13 8 3 31 

Educação de Pós-
Graduação em 

EnfermagemandPesquisa 
Científica e 

Desenvolvimento 
Tecnológico 

3 0 2 1 6 

Educação 
Profissionalizante 

andPesquisa Científica e 
Desenvolvimento 

Tecnológico 

4 0 2 1 7 

Fonte: BVS. Quadro atualizado em 25/05/2018 

 

Os resultados do levantamento da literatura científica, com recortes temporais 

diferentes, indicaram que as publicações existentes são derivadas principalmente das 

reflexões de estudo de fóruns de discussões e de estudos de pós-doutorado com o intuito de 

fortalecimento deste campo do saber. Constatou-se que, entre a primeira busca e a última 

atualização, não houve aumento significativo das produções, evidenciando a necessidade 

de um estudo mais aprofundado sobre essa temática, na perspectiva daspolíticas dos órgãos 

de fomento, em especial a CAPES.  

Os achados evidenciados naúltima atualização corroboram os da revisão integrativa 

intitulada “Produção científica relacionada ao mestrado profissional em enfermagem”, 

cujas autoras afirmam que 50% dos artigos selecionados foram publicados nos últimos 

cinco anosentre 2011 e 2014 e 50% deles são de 2014. Outra evidência é que 40% das 

publicações se tratam de editorias de revista, 20% são de reflexão teórica e apenas 40% são 

derivados depesquisa. Quanto ao nível de evidência, verificou-se que 60% dos artigos 
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foramclassificados no Nível VI; 20%, no Nível IV e 20% no Nível I (FERREIRA; 

TAVARES; KEBIAN, 2018). 

Outro dadoque chama atenção no estudo de revisão mencionado é o fato de que três 

autoras são comuns na maioria das publicações e que a produção delas é citada namaioria 

dos artigos. Observando seus currículos, percebeu-se que a atuação profissional dessas 

autoras está ligada diretamente ao MPE (Op. cit). 

O presente estudo se alicerça nos desafios sobre os quais os programas de MPE se 

debruçam por meio de suas produções tecnológicas; na integração da academiae o trabalho 

de enfermagem, bem como na necessidade de conhecer os produtos que se alinham às 

demandas de cuidados em saúde – Enfermagem, nas dimensões organizacional, 

assistencial e educativa. O estudo objetivou trazer algumas reflexõesquanto a outras 

maneiras de se conceber e fazer ciência visto que o MPE tem como principal contribuição 

à sociedade oferecer a formação qualificada de enfermeiros habilitados para o 

desenvolvimento de atividades técnico-científicas, e da pesquisa para o fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde (SUS), setores públicos e privados.  

Para a reflexão da problemática apresentada, aportei-me na perspectiva histórico-

crítica por acreditar que ela se apresenta adequada ao problema de estudo, uma vez 

quecompreende que os seres humanos se encontram inseridos em um contexto social, 

histórico e cultural amplo, permeado por certezas e contradições. Não há como refletir 

sobre a academia, na qual nem todos os seus integrantes são capazes de se apropriarem dos 

conhecimentos por ela ensinados e produzidos, sem levar em consideração as contradições 

dos modelos educacionais existentes nos dias de hoje e as várias maneiras de poder se 

executar um procedimento e/ou uma técnica no ambiente de trabalho, considerando as 

reais situações existentes para tal. 

Arelevância deste estudo decorre das discussões atuais sobre ser necessário pensar 

e repensar o modocomo estas produções tecnológicas têm impactado na construção de uma 

ciência de Enfermagem alicerçada em pesquisas baseadas em evidências (PBE)e na 

resolução dos problemas oriundos da prática. 

Para compreender melhor a temática em discussão, isto é, o que a comunidade 

científica em enfermagem tem definido ou conceituado como produções tecnológicas, foi 

realizado uma busca eletrônica nos anais dos fóruns já realizados pelos MPE que, em 2017, 

encontra-se em sua sétima edição. Foram encontrados apenas os anais do I, III e V fóruns, 

estando os demais indisponíveis em meio online no momento da busca, em maio de 2018.  
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Para Brasil (2018),o MP se caracteriza como uma potencialidade para melhorar o 

cuidado, a gestão, a educação e a própria pesquisa, dimensões do fazer da profissão, pois 

os cursos encontram-se alicerçados em princípios como aplicabilidade, flexibilidade, 

organicidade, inovação e valorização da experiência profissional. Nesse sentido e 

considerando que em algumas modalidades de ensino, a exemplo do mestrado acadêmico, 

se observa um muro entre a academia e a prática profissional, acredita-se que esta pesquisa 

permitirá a integralização destas duas áreas de estudo que,embora 

complementares,emalguns momentos se distanciam.  

Segundo Brasil (2015),o crescimento da pós-graduação stricto sensu na área de 

Enfermagem, em todo o território nacional, edo número de publicações em periódicos, 

nacionais e internacionais, com alto fator de impactotem contribuído para o fortalecimento 

da profissão e para a visibilidade da ciência brasileira no exterior. Sobre isso, cabe 

enunciar que, apesar da expansãodo número deprogramas no país, a assimetria regional já 

constatada em avaliações trienais anteriorespermanece,havendo necessidade de induzira 

criação de cursos nas regiões mais carentes deles – Norte e Centro Oeste. 

Esta pesquisa contribuirá para reflexões sobre o ofício da profissão – ciênciada 

Enfermagem, permitindo ampliação do conhecimento acerca dos produtos tecnológicos 

desenvolvidos nesta área de conhecimento, além de balizar discussões sobre a importância 

da comunidade científicapara o MPE e sobre o que essa comunidade compreende como 

“produção tecnológica”. 

A tese pode, ainda, levantar discussões e reflexões sobre como o MPEpode 

contribuir para a resolução dos problemas oriundos da prática profissional em suas 

diferentes esferas: organizacional, assistencial e educacional. Além disso, potencializar 

esforços na criação desta modalidade em todo o território nacional, principalmente nas 

regiões onde se tem uma carência de ensino stricto sensu, como a Norte e a Centro-Oeste.  

E, finalmente, esta pesquisa contribuirá para esclarecer, na perspectiva dos órgãos 

de fomento à Pós-Graduação, em especial a CAPES, que o MPE tem como objetivo 

constituir parceria com os paradigmas existentes, principalmente das modalidades mais 

tradicionais de ensino – MA, promovendo assim, integração destasduas modalidades de 

ensino que ao mesmo tempo se distanciam porém, para o âmbito acadêmico são 

necessárias.  
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autor, uma verdadeira “Revolução Científica”que possibilita avanços na ciência, 

reiterando ou refutando os paradigmas passados (KUHN, 2011a). 

Sua preocupação fundamental consiste em explicar a evolução da ciência pelo jogo 

das relações sociais no interior do meio científico: a ciência progride quando os cientistas 

são treinados numa tradição intelectual comum e a utilizam para resolver problemas que 

ela suscita. Ele percebeu que a prática científica é uma tentativa de forçar a natureza a 

encaixar-se dentro dos limites preestabelecidos e relativamente inflexíveis fornecido pelo 

paradigma. Para Kuhn, uma ciência “madura” é, essencialmente, uma sucessão de 

tradições, cada uma tendo sua própria teoria e seus próprios métodos de pesquisa guiando a 

comunidade científica durante certo tempo, antes de ser abandonada. Daí seu conceito-

chave de ciência normal, aplicado para resolver os problemas impostos por um paradigma 

aceito e defendido por um conjunto de pesquisadores enquanto não for abalado por uma 

revolução. Quando se produz essa revolução, um novo paradigma é adotado e volta-se a 

praticar a nova ciência normal (JAPIASSU, 1996). 

Neste contexto, para Kuhn, o paradigma continuará a existir, pois este movimento 

no campo da ciência é dinâmico e não estático. O que mudará são as proposições frente às 

anomalias (quebra-cabeças/enigmas) existentes, contempladas a priori dentro de um tempo 

e alicerçadas nas ideologias de uma comunidade científica específica, até ser aceito pelo 

senso comum.Ao refletir sobre essa proposta, percebe-se que este ato é cíclico, uma vez 

que o próprio homem é movido por novas descobertas, em especial por aquelas que 

refutem um conceito previamente estabelecido. 

As teorias de Kuhn (2011a), segundo seus próprios relatos, têm foco na história e 

na filosofia da ciência e o seu estudo sobre os processos que levam ao desenvolvimento 

científico o levaram a ser considerado um ícone. Sua obra A estrutura das revoluções 

científicas(1962) se torna um marco na construção de uma imagem contemporânea de 

ciência, conforme descrito na figura 1.  

 

 

 

 

 

 



Figura 1–Interpretação da obra 
história da ciência. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018

Fonte: Adaptação de Tozzini, 2014
Imagens:iStockphoto5;Consciência.org

 

Após o lançamento 

popularização de expressões como 

paradigma”, “em busca de um paradigma”, “é preciso encontrar um paradigma”.

partir da apreensão destes conceito

absorveram o termo paradigma e passaram a utilizá

significados diferentes do proposto pelo autor (TOZZINI, 2014). Alguns especialistas na 

área retratam a ambiguidade apresentada pela palavra paradigma na sua primeira obra, 

constatando vinte e duas maneiras diferentes de se compreender o termo

(OSTERMANN, 1996). 

Segundo Jacobina (2000), a

presente na linguística desde 1916. Porém, é a partir de seu uso como conceito central no 

ensaio de 1960 que o termo se consagra na epistemolog

diversas áreas de conhecimento, comoa 

Saúde Pública, aAdministração de 

                                                

5https://www.istockphoto.com/de/fotos/letztes
puzzleteil?excludenudity=true&mediatype=photography&phrase=letztes%20puzzleteil&sort=mostpopul
6http://www.consciencia.org/thomas

Interpretação da obra A estrutura das revoluções científicas: a
história da ciência. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

Adaptação de Tozzini, 2014 
;Consciência.org6 

Após o lançamento da referida obra, Kuhn se tornou o responsável pela 

popularização de expressões como “precisamos mudar o paradigma”, “quebra de 

paradigma”, “em busca de um paradigma”, “é preciso encontrar um paradigma”.

partir da apreensão destes conceitos, várias áreas do conhecimento e o senso comum 

absorveram o termo paradigma e passaram a utilizá-lo em diversos con

significados diferentes do proposto pelo autor (TOZZINI, 2014). Alguns especialistas na 

área retratam a ambiguidade apresentada pela palavra paradigma na sua primeira obra, 

constatando vinte e duas maneiras diferentes de se compreender o termo

Segundo Jacobina (2000), a noção de paradigma é anterior à obra de Kuhn, e já está 

presente na linguística desde 1916. Porém, é a partir de seu uso como conceito central no 

ensaio de 1960 que o termo se consagra na epistemologia e depois se amplia para as mais 

diversas áreas de conhecimento, comoa Economia, a Sociologia do Trabalho, a 

dministração de Saúde e o saber biomédico. 

         

https://www.istockphoto.com/de/fotos/letztes-
puzzleteil?excludenudity=true&mediatype=photography&phrase=letztes%20puzzleteil&sort=mostpopul
http://www.consciencia.org/thomas-kuhn-ciencia 
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Kuhn, em momento algum, defendeu um conceito único ou exclusivo de 

paradigma, embora em algumas passagens o conceitue como um modelo de mundo que 

compreende o conjunto de teorias que buscam explicar os fenômenos estudados. Em outras 

palavras, pode-se dizer que um paradigma é um conjunto de princípios cognitivos 

inconscientes e pressupostos que nos permitem interpretar o mundo (KUHN, 2011a). 

Kuhn (2011a) argumenta que a maioria dos sentidos atribuídos ao conceito se deve 

apenas a "incongruências estilísticas", em que ora é entendido como leis, ora é utilizado em 

sentido figurado, como paradigma metafísico. Kuhn reconhece, entretanto, dois usos 

distintos do termo: um mais global e outro mais específico e preciso. 

Embora considere o sentido mais global como o menos apropriado,o conceito de 

paradigma que o define como“uma constelação dos compromissos de grupos” foi o que 

mais se difundiu. Recusando o termo ‘teoria’, por conotar uma estrutura bem mais limitada 

em natureza e alcance, ele utiliza para esse sentido mais amplo a expressão "matriz 

disciplinar", uma estrutura partilhada pelos praticantes de uma mesma disciplina e 

composto dos seguintes elementos ordenados:  

Generalizações simbólicas: são axiomas, definições e leis, empregados sem 
discussões. O grau de compromisso com essas generalizações é diferente: leis 
podem ser gradualmente corrigidas; já as definições têm de ser redefinidas. Nas 
ciências sociais e em saberes como o psiquiátrico, que não trabalham com leis 
imutáveis e universais, numa crise paradigmática, será, sobretudo, em relação 
aos conceitos e sua adequação aos fatos que vão competir e se confrontar os 
paradigmas; 
 
Crença em modelos (o "paradigma metafísico"): são convenções coletivas e 
básicas estabelecidas através de analogias ou metáforas, como, por exemplo, as 
moléculas de gás que se comportam como pequeninas bolas de bilhar elásticas 
movendo-se ao acaso; 
 
Valores amplamente compartilhados, como, por exemplo, a preferência dos 
pesquisadores das ciências naturais pelo conhecimento quantitativo e seu uso em 
predições; valores compartilhados, mas com divergências na aplicação, tais 
como os de simplicidade, coerência interna e plausibilidade; 

 "Exemplos compartilhados": são os de aplicação bem-sucedida na investigação, 
que outros pesquisadores podem empregar, por analogia; é o sentido preciso do 
conceito de paradigma, concebido como "realização concreta, como um 
exemplar" Tais soluções estão nos manuais, nas publicações e nos laboratórios, 
no caso das pesquisas experimentais (JACOBINA, 2000, p.6).  

Kuhn afirmava apresentar teorias científicas em função das estruturas nas quais 

haviam sido originalmente compreendidas, não como os livros didáticos ou como as 

reconstruções formais empiristas lógicas as apresentavam. Ele centrou sua descrição de 

ciência na noção de paradigmas. 
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O paradigma, para o filósofo, não é apenas uma estrutura formal explícita. Os 

paradigmas não são apenas teorias explícitas, mas maneiras de ver o mundo. Os 

paradigmas de Kuhn incluem não apenas teorias, mas, também, habilidades tácitas de 

prática laboratorial não registrada e que são ensinadas por imitação de um praticante 

especializado. Ainda segundo as proposições do filósofo, os paradigmas abrangem ideias 

do que deve ser uma teoria científica e uma metafísica de quais entidades básicas existem 

(DUSEK, 2006). 

Para que haja a mudança de um paradigma é preciso, primeiramente, que a 

comunidade científica o defenda como tal, alicerçada em hipóteses consistentes e que este 

seja aceito pelo senso comum. Sendo assim, fica claro que, para a ocorrência da transição 

do paradigma, é essencial que tais proposições partam do princípio de uma determinada 

comunidade cientifica (KUHN, 2011a). 

Neste caso, o que um paradigma faz é estabelecer algumas questões sobre o mundo 

físico que é investigado, na tentativa de encontrar possíveis respostas aos problemas do dia 

a dia. No entanto, um paradigma parece nunca conseguir contrapor todas as questões que 

propõe responder, já que inúmeras respostas podem ser apresentadas para uma determinada 

anomalia (quebra-cabeça/enigma). Isso porque as respostas resultam do modo como o 

pesquisador olha, do momento e local que eleanalisa o objeto de pesquisa, sem falar dos 

interesses políticos que poderão estar ocultos nas intenções do pesquisador.  

Assim,ao compreender que a ciência não é um empreendimento de respostas, 

quanto mais se sabe sobre determinado fenômeno, mais questões surgem, pois, como já 

mencionado anteriormente, o homem é movido pela busca de soluções ou, conforme Kuhn 

sinaliza, pelas soluções de quebra-cabeças/enigmas. Isso não é exatamente um problema, 

ao menos não inicialmente. Este processo investigativo é o que Kuhn denominou de 

“ciência normal”, ou seja, o período no qualdeterminados paradigmas são aceitos e 

investigados (KUHN, 2011a). 

O que se passa é que o número de questões ou anomalias (quebra-cabeça/enigmas) 

que não podem ser resolvidas com o paradigma estabelecido atinge níveis críticos, 

tornando-se o início do período conhecido por “crise”, em quenovos paradigmas tentam 

responder de maneira mais eficiente as questões que o paradigma aceito não consegue 

responder. O período de crise é marcado pela divisão da comunidade científica: entre o 

paradigma aceito e o paradigma em ascensão. Eventualmente, o paradigma em ascensão 

ganha a preferência, uma vez que os pesquisadores de uma determinada área de 

conhecimento, possuem suas próprias convicções, tendendo, assim, a incorporá-las no 
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Figura 2– Processo de uma 
Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018

Fonte: Elaboração do próprio autor, adaptado 
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2. Anomalia: são as situações que ultrapassam o controle da crise;

3. Paradigma: pode

o paradigma que coordenada e dirige as atividades de um grupo específico que neles 

trabalham; 

                                                

7 Quebra-cabeça/Enigma (DICIONÁRIO LING

 comunidade científica– como possíveis 

,se vai substituindo o antigo pelo novo conceito,isso é o que Kuhn 

“Revolução Científica”.O processo de revolução científica

(2011a), foi esquematizadona figura 2, para melhor compreensão.

Processo de uma revolução científica na ciência sob a ótica de Thomas Kuhn. 
iro/RJ, Brasil, 2018 

Elaboração do próprio autor, adaptado de Kuhn (2011a) 

Ciência normal: Para que haja uma ciência normal, antes de tudo tem que haver 

um paradigma estabelecido. A pesquisa científica normal está dirigida para articulação 

es fenômenos e teorias fornecidos pelo paradigma. É nesta fase que 

puzzle”7de natureza teórico-experimental. Isto é, uma investigação 

que se baseia em uma anomalia que uma comunidade científicareconhece

urante um determinado período de tempo, como fundamento para a sua prática posterior. 

Esta fase possui um significado importante, pois é nela que poderá ou não nascer um novo 

são as situações que ultrapassam o controle da crise;

pode-se conceber que seja uma rede de compromissos e adesões. É 
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4. Revolução: movimento. Muda-se a forma de olhar o real. É o abandono prévio 

de um paradigma e a adoção de outro, concebido e defendido por uma comunidade 

científica (KUHN, 2011a).  

Dentro destas iniciais considerações acerca das revoluções científicas, o próprio 

Kuhn (2011a), em seus escritos, estabelece as funções da ciência normal como o ponta pé 

inicial para que haja o processo de uma revolução científica, que depois perpassa pela 

anomalia e pelo paradigma até se chegar à revolução em si. 

Apesar de tantas celeumas evidenciadas por outros filósofos, tais como Karl 

Popper (1902-1994), Imre Lakatos (1922-1974) e Paul Feyerabend (1924-1994), a 

concepção de paradigma, segundo as teorias de Kuhn, pode ser contextualizada em uma 

linguagem mais popular, sendo definido como um pensamento aceito e defendido por uma 

determinada comunidade científica ao qual este paradigma está vinculado, e, em segundo, 

concebido pelo senso comum em razão de suas proposições estarem claras e aceitas 

previamente. Percebe-se que o paradigma não é algo estático, mas sim dinâmico, 

relacionado com o passado, sendo a mola propulsora para as mudanças futuras 

(RUFATTO; CARNEIRO, 2009). 

À medida que um determinado campo da ciência evolui, neste caso em particular a 

Enfermagem, a tendência é ocorram revoluções científicas, visto que aquilo que se fazia no 

passado pode não mais se adequar as necessidades do presente, por uma série de questões 

intimamente ligadasà assistência, ao ensino ou a forma de se organizar um serviço.  

Dentro do universo filosófico no qual a Enfermagem, enquanto ciênciadada tem os 

avanços por meio das teorias que surgem da prática, se baseiam no processo de 

pensamento crítico e são auxiliadas pela filosofia em relação ao que é de fato 

conhecimento em Enfermagem. Conhecimento esse que, pela própria história, se alicerça 

nos paradigmas biomédico (filosofia), fenomenológico (existencialidade) e teórico-crítico 

(empoderamento crítico) de suas ações enquanto ciência, os quais nos fazem estar em 

constantes revoluções científicas (CARVALHO, 2009). 

Como exemplo desta dinâmica, tem-se os delineamentos feitos por nossa 

precursora Florence Nightingale, no prelúdio da concepção da Enfermagem enquanto 

profissão, e os tempos atuais. É claro que certos conceitos e teorias elaboradas por 

elaperduram por não haver explicações que os refutem, como, por exemplo, a contribuição 

do ambiente no processo de convalescença dos enfermos; entretanto, com o advento da 

revolução industrial, outras teorias tornaram-se revolucionárias, como a utilização de 

máquinas para a realização do processo de esterilização de materiais. 
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Fonte: Elaboração do próprio autor, com base nos argumentos de
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Elaboração do próprio autor, com base nos argumentos de Kuhn(2011a) 

37 

o somente aceitar o paradigma vigente, mas ser agente 

contribuinte na transformação de tais pensamentos, visto que, ao longo da história, o 

até então, se mostra 

mola propulsora na geração, criação e 

em processos ou produtos que podem interferir em 

a resolução dos problemas vigentes no campo da 

lacunas no conhecimento, as quais 

ocorrerão, constantemente, 

mudanças de paradigmas, fundamentadas pelas 

Quanto mais se explora sobre determinado fenômeno, mais questões ligadas a ele 

anomalia (quebra-

não pode ser solucionada pelo paradigma 

revolução científica. 

consiste na teoria de que o 

ao longo da estrutura descrita na 

a partir do conceito de disciplina científica 

 



38 

 

1. Fase pré-paradigmática: é uma fase que se precisa esgotar o campo das ideias, 

procurando responder os seguintes questionamentos acerca do possível paradigma a ser 

introduzido:  

• Sobre quais fenômenos deve ser estudado? 

• Como devem ser estudados? 

• Sob qual alicerce deverá ser explicado? 

• Em quais princípios teóricos se fundamenta? 

• Como os princípios teóricos se inter-relacionam? 

A fase pré-paradigmática é marcada por uma turbulência de pensamentos e uma 

divergência entre os próprios membros de uma comunidade científica, que já não aceita o 

paradigma anterior como “verdade” absoluta. Trazendo para o objeto de pesquisa, analisa-

se que, durante quase quatro décadas do ensino stricto sensu, o MA teve sua hegemonia 

dentro do campo do saber. Todavia, a história se constrói por um movimento dinâmico e 

não estático, de modo integrado aos demais movimentos que se percebem.  

Neste sentido, observa-se que esta modalidade de ensino MA teve e ainda tem sua 

parcela de contribuição para o crescimento e fortalecimento da pós-graduaçãobrasileira. 

Porém, toda a suaprodução de saberes e conhecimentos tiveram um cunho muito mais 

acadêmico que profissional, os quais ficaram conhecimentos consolidados e retidos 

somente nos pesquisadores e suas instituições.  

Mediante a necessidade de rever os próprios conceitos da comunidade científica, 

alguns membros revolucionários do campo da pesquisa optaram por um novo 

redirecionamento das reais contribuições que a pós-graduação stricto sensu na 

Enfermagem poderia oferecer à ciência e ao mundo do trabalho. De posse destes 

questionamentos, foi projetada a modalidade de MP, com vistas a agregar valor não 

somente para a academia, mas, também, para os usuários, que dependem de um serviço 

dequalidade, e para osprofissionais, no sentido de formá-los com um perfil diferenciado: 

uma mão-de-obra qualificada que, de fato, possa transformar os problemas oriundos de sua 

prática em problemas de pesquisas e, a partir dessas, encontrar ou viabilizar possibilidades 

de resolução para tais problemas.  

Como surge um paradigma? Para elucidar esta pergunta, optou-se por contar uma 

história popular de autor desconhecido que representa exatamente o conceito de paradigma 

para ciência normal. 
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Um grupo de cientistas colocou cinco macacos numa jaula, em cujo centro 
puseram uma escada e, sobre ela, um cacho de bananas. Quando um macaco 
subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água 
fria nos que estavam no chão. Depois de certo tempo, quando um macaco ia 
subir a escada, os outros “enchiam-no de pancada”. Passado mais algum tempo, 
mais nenhum macaco subia a escada, apesar das tentações das bananas. Então, os 
cientistas substituíram um dos cinco macacos. A primeira coisa que ele fez foi 
subir a escada, sendo rapidamente retirado pelos outros, que lhe bateram. Depois 
de algumas surras, o novo integrante do grupo não subia mais a escada. Um 
segundo macaco foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto 
participado, com entusiasmo, da surra ao novato. Um terceiro foi trocado, e 
repetiu-se o fato. Um quarto, e finalmente o último dos veteranos foi substituído. 
Os cientistas ficaram, então, com um grupo de cinco macacos que, mesmo nunca 
tendo tomado banho frio, continuavam a bater naquele que tentasse chegar às 
bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem 
tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: “Não sei, as coisas sempre 
foram assim por aqui” (FREIRE; SOARES, 2010, p.2). 

Essa simples parábola resume em sua frase final, o que de fato ouve-se 

principalmente no campo do trabalho: “Não sei, as coisas sempre foram assim por aqui”. 

2. Ciência normal:Nesta fase, os pensamentos já estão previamente clarificados 

pelos membros da comunidade científica que colocará o possível paradigma a ser 

afirmado. Acredita-se que, neste momento, uma determinada comunidade de pesquisadores 

se deu conta de que não dava mais para viabilizar pesquisas que ficassem embutidas 

somente dentro das universidades, lançando a modalidade de MPEcomo uma resposta aos 

problemas vigentes da prática profissional em todas as suas esferas.  

3. Crise/Revolução: Quando se vislumbra a possibilidade de integração entre 

pesquisa e mundo do trabalho, se presume que o MP vai ao encontro das necessidades 

atuais desses dois campos. Todavia, tudo o que é novo traz insegurança, medo e 

desconforto. Assim, quando lançado, uma parcela da comunidade científica não deu 

credibilidade, pois, em seus primórdios, tal modalidade não possuía nenhum critério que o 

diferenciasse do MA, gerando uma desconfiança quanto a sua validação.  

Acredita-se que pela falta desses critérios, algumas instituições de má índole se 

aproveitaram desta lacuna, oferecendo cursos nesta modalidade sem o devido rigor 

acadêmico que lhe confere. Além de possuir a mesma validade acadêmica do MA, o MP 

possui como diferencial a qualificação profissional que possibilita o desenvolvimento do 

senso crítico e reflexivo a partir da prática profissional. Disto, por meio da pesquisa, 

alicerçada nos princípios científicos, desenvolve produtos ou processos que viabilizem o 

trabalho de maneira mais dinâmica.  

4. Nova ciência:Esta fase se dá quando os pressupostos do novo paradigma, neste 

caso o MP, já está previamente aceito e concebido tanto pela comunidade científica quanto 

pelo senso comum. Este ganho se deu com o reconhecimento do MP pela Portaria n° 
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080,de 16 de dezembro de 1998,posteriormente revogada pela Portaria n° 131, de 28 de 

junho de 2017, e por sua regulamentação via Portaria n° 17, de 28 de dezembro de 2009, 

recentemente revogada pela Portaria de n° 389, de 23 de março de 2017 (BRASIL, 1998; 

BRASIL, 2017b; BRASIL, 2009;BRASIL 2017a). Apesar de ser uma modalidade de 

ensino recente, percebe-se um movimento, não só na Enfermagem, mas em outras áreas, 

que a concebe como uma mudança de paradigma, na intencionalidade de delinear, com os 

seus próprios pressupostos, uma modalidade que saia da influência do MA.  

5. Nova crise/ Revolução: como já foi dito, este movimento é dinâmico e não 

estático. Talvez, num futuro próximo, outro tipo de modalidade acadêmica possa surgir, 

dando início a uma nova crise e, por conseguinte, a uma nova revolução.  

Ao analisar o esquema conceitual proposto por Kuhn na figura 3, novamente 

percebe-se que este movimento é dinâmico e contínuo ao longo da história. São essas 

inquietações constantes no âmbito acadêmico que faz emergir, de tempos em tempos, um 

novo paradigma.  

Ao estudar um filósofo, a atitude correta não é nem a reverência nem o desprezo, 

mas, acima de tudo, uma espécie de simpatia hipotética, até que seja possível saber como 

seria acreditar em suas teorias. Ao se aprofundar nas leituras de Kuhn, percebe-se uma 

coerência em suas proposições, principalmente quando aplicadas no meio do qual, na 

atualidade, fazemos parte: a academia. 

Em seus discursos, Kuhn (2011a) extraiu a maioria de seus exemplos históricos da 

Física e das Ciências da Natureza. Em seu ensaio de 1962, A estrutura das revoluções 

científicas, ele destacou três tópicos que permearam as discussões das suas evidências, os 

quais são descritos como pilares centrais das teorias de Thomas Kuhn (Figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 4–Pilares centrais das teorias de Thomas Kuhn segundo a obra 
revoluções científicas. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018

Fonte: Elaboração do próprio autor, adap
Fontes:Thomas S. Kuhn:http://www.joseferreira.com.br/blogs/filosofia/e
revolucoes-cientificas-de-thomas
Capa do livro: Aestrutura das revoluções científicas
Kuhn-A-estrutura-das-revolucoes
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abordagens metodológicas (OLIVEIRA; MAGAHÃES; MATSUDA, 2018).

Na atualidade, a comunidade científica continua a ver o desenvolvimento da ciência 

como uma marcha quase mecânica do intelecto. Entretanto, observa
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Fonte: Elaboração do próprio autor, adaptado de Kuhn (2011a) 
http://www.joseferreira.com.br/blogs/filosofia/e-books/e-book
thomas-kuhn/ 

estrutura das revoluções científicas: https://pt.scribd.com/document/359079858/Thomas
revolucoes-cientificas-pdf 

es pilares conforme apresentados na figura 4, tal como se encontram 

nos trabalhos acadêmicos daqueles por eles afetados, istoé, dos cientistas,

a natureza da descoberta simultânea, uma vez que estes termos se encontre claro dentro da 

uma descoberta científica tem que se ajustar ao seu tempo ou tudo 

ocorre em seu devido tempo, isto é, no seu contexto psicossocial, macro e micropolítico 

nvestigação (KUHN, 2011b). 

A pesquisa científica em enfermagem torna-se um desafio quando se depara com a 

necessidade de coadunar a produção do conhecimento ao seu consumo na prática; da base 

epistemológica para a sustentação produtiva; além do cumprimento rigoroso de diferentes 

abordagens metodológicas (OLIVEIRA; MAGAHÃES; MATSUDA, 2018).

Na atualidade, a comunidade científica continua a ver o desenvolvimento da ciência 

como uma marcha quase mecânica do intelecto. Entretanto, observa
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constructos8 da própria profissão de Enfermagem ao longo da história, e talvez por ser uma 

ciência pautada nas interrelações entre os indivíduos, perpetuou-se o modelo cartesiano de 

se fazer ciência. Frente às vicissitudes contemporâneas ou, porque não dizer, mudança de 

paradigma em se fazer pesquisa neste campo de saber, uma parcela dos pesquisadores 

enfermeiros direcionou seu olhar para o modelo positivista na tentativa de sair da 

subjetividade dos fatos e partir para objetividade. Entretanto, vale ressaltar que, enquanto 

categoria profissional – Enfermagem, nossas bases filosóficas foram construídas a partir 

dessa dialética e da intersubjetividade entre os sujeitos (CARVALHO, 2003). 

Sobre isso, Kuhn (2011a, p. 24) ressalta que “algumas vezes um problema comum, 

que deveria ser resolvido por meio de regras e procedimentos conhecidos, resiste ao ataque 

violento e reiterado dos membros mais hábeis do grupo em cuja área de competência ela 

ocorre”.  

O cerne destatese– as produções tecnológicas do MPE, remete-nos a Kuhn (2011a), 

quando dizque a ciência normalse refere às pesquisas que estão baseadas em conquistas do 

passado. Essas conquistas são reconhecidas pela comunidade científica de uma área 

particular, como a Enfermagem, e possuem duas características comuns. A primeira é que 

atraem grande número de cientistas em torno de uma atividade ou teoria. A segunda afirma 

que suas realizações estão abertas para a comunidade científica problematizar e resolver 

toda espécie de problemas.  

Os cientificistas que compartilham um mesmo paradigma estão comprometidos 

com as mesmas regras e padrões estabelecidos pela prática científica. No caso desta tese, 

tais acepções podem ser claramente analisadas quando os membros da comunidade se 

reúnem para proferir discussões a respeito do andamento da modalidade de ensino objeto 

deste estudo, no Fórum de Mestrados Profissionais em Enfermagem. Observa-se, nas 

edições desse fórum, que o discurso permanece o mesmo, sem uma perspectiva visionária 

acerca do MP, entretanto, é notório que a pesquisa, seja ela em qual contexto for,traz 

considerações significativas para o pesquisador, para o cenário no qual ele encontra-se 

inserido e, porque não afirmar, para o SUS.  

A ciência normal, atividade na qual a maioria dos cientistas emprega 

inevitavelmente quase todo seu tempo, é baseada no pressuposto de que a comunidade 

                                                 

8 Ideias e termos categoriais, princípios condutores, opiniões influentes ou conceitos essenciais adotados, em 

uma teoria ou área de estudo (CARVALHO, 2003, p. 424). 
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científica sabe como é o mundo. Grande parte do sucesso do empreendimento deriva da 

disposição da comunidade para defender seus pressupostos, com custos consideráveis, se 

necessário. Entretanto, em alguns casos, não é desta maneira que acontece no mundo 

acadêmico.  

Apesar de a Enfermagem brasileira ter tido avanços significativos nestes últimos 

anos enquanto ciência, e em suas produções científicas, isso ainda não é o suficiente para 

realçar seu destaque no contexto corporativo das grandes profissões. Sobre isso, Kuhn 

(2011a) nos lembra que quando os membros da profissão não podem mais esquivar-se das 

anomalias, que subvertem a tradição existente da prática científica, então começam as 

investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão a um novo conjunto de 

compromisso, a uma nova base para a prática da ciência. Uma boa analogia seria dizer que 

mudar de paradigma é como escolher uma nova ferramenta para realizar um velho 

trabalho. 

2.2 Thomas Samuel Kuhn e o conceito de anomalia 

Dois terços do ensaio A estrutura das revoluções cientificas, deThomas Kuhn 

voltam-se para as anomalias e crises que acompanham as descobertas e invenções de 

teorias e para as revoluções científicas e seus paradigmas inovadores. Apenas um terço da 

análise se debruça sobre a ciência normal e o paradigma tradicional. (KUHN, 2011a). 

A ciência normal é a que se efetua no âmbito de um paradigma aceito pela 

comunidade dos seus membros e consiste essencialmente numa atividade de resolução de 

enigmas, procedendo a aplicações ou solucionando problemas previstos ou previsíveis no 

enquadramento paradigmático. O foco da ciência normal não tem como objetivo estudar 

novas espécies de fenômenos existentes nem de estabelecer novas teorias, ao contrário, se 

debruça sobre em situações do diaadia passíveis ou não de serem resolvidas (JACOBINA, 

2000).  

Para compreenderas descobertas, Kuhn (2011a)utiliza o conceito de anomalia, que 

define como o resultado experimental não assimilado pela teoria vigente, produzido 

inadvertidamente por um jogo que se joga segundo regras estabelecidas pela matriz 

disciplinar. Para ele, a descoberta começa com a consciência da anomalia, isto é, com o 

reconhecimento de que, de alguma maneira, a natureza violou as expectativas 

paradigmáticas que governam a ciência normal. Desse modo, pode-se dizer que uma 
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Um enigma puzzle-solving9,segundo Kuhn (2011a), é um problema. Não um 

problema qualquer, mas um problema que satisfaça duas condições: a de ter uma solução e 

a de respeitar determinadas regras quanto à natureza da solução e aos modos de atingir tal 

solução,trazendo para o objeto de pesquisa desta tese, pode-se dizer que a pesquisa 

aplicada seja um meio de solucionar estas possíveis anomalias oriundas da prática  

profissional dos enfermeiros.   

Uma das finalidades de um paradigma é oferecer critérios para a escolha de 

problemas – anomalias. Um paradigma pode até mesmo afastar uma comunidade daqueles 

problemas sociais relevantes que não são redutíveis à forma de puzzle. Um problema tipo 

quebra-cabeça/enigma é aquele cuja solução dependa tão somente da habilidade do 

pesquisador(KUHN, 2011a). 

Os paradigmas desmoronam por causa de um acúmulo do que Kuhn denomina de 

anomalias. As anomalias não são contraexemplos ou refutações estritas. Elas são 

fenômenos que parecem não se ajustar às categorias do paradigma ou que são 

simplesmentedeixados como exceções. Um paradigma é rejeitado apenas depois que um 

novo paradigma surgiu, e há uma mudança de comprometimento dos cientistas (DUSEK, 

2006).  

Para se fazer ciência se necessita de um método, o qual, mesmo que não siga até o 

final as proposições traçadas anteriormente, deve estar associado ao extremo rigor e 

detalhe de informação da ciência normal eà crescente sofisticação dos instrumentos 

utilizados. Éisso o que faz a ciência ser um extraordinário detector de anomalias 

(CAMPOS, 2017). A autora, mediante as leituras das obras de Kuhn, diz que as anomalias 

são discordâncias entre precisão e resultados, não atribuíveis a falhas do experimentador, 

que aparecem como uma rebelião da natureza contra o enquadramento paradigmático. E é 

por meio do rigor utilizado, seja por meio de teorias ou instrumentos já previamente 

validados, que elas podem, de fato, ser identificadas. Assim, quando o problema não é 

resolvido pelos melhores quadros da disciplina e questão ou dos procedimentos 

paradigmáticos, os pesquisadores reconhecem que é chegado o momento de renovar seus 

instrumentos e teorias de investigação (JACOBINA, 2000).  

                                                 

9Puzzle: quebra-cabeça; enigma; Solve: resolver; solucionar (DICIONÁRIO LINGUEE, 2017) 
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Nesse entendimento, pode-se considerar que as produções tecnológicasda 

enfermagem sejam uma anomalia, uma vez que ainda não se tem uma avaliação de como 

estas produções tem impactado a vida dos profissionais e dos usuários que utilizam os 

serviços. Tudo aquilo que incomoda ou inviabiliza o processo podem ser considerados 

anomalias, uma vez que o objetivo é fazer com que os processos sejam exequíveis em que 

instância for. Deste modo, o profissional enfermeiro que atua na ponta não vê a anomalia 

como uma ameaça, mas como consequência da complexidade de um fenômeno que pode e 

precisa ser investigado. Assim, um novo paradigma emerge quando um determinado grupo 

não se encontra satisfeito com o paradigma vigente, criando possibilidades de reflexão e 

discussão juntamente com seus pares -comunidade científica.  

Figura 6 – Principais anomalias dos Mestrados Profissionais em Enfermagem. Rio de 
Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor, adaptado da avaliação quadrienal - CAPES 2017. 
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Em se tratando do MP, observa-se que, desde o seu prelúdio, essa modalidade vem 

tentando resolver as anomalias existentes, conforme pontuado na figura 6. Algumas destas 

anomalias já se encontram elucidadas, todavia, outras ainda se encontram em vias de 

discussão, principalmente quando o assunto é incorporação de produtos, mudanças no 

processo de trabalho e qualidade na prestação de serviço.  

Figura 7– Desvelando o conceito de anomalia a partir dos delineamentos dos Mestrados 
Profissionais em Enfermagem. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

 
Elaboração do próprio autor adaptado BRASIL (2009) 

 

Para o filosófico Thomas Kuhn (2011b), este processo, desde o surgimento das 

anomalias até a sua resolução ou não, se dá conforme descrito na figura 7. 

 

 

 

 

 



Figura 8 – Tópicos constituintes para a elucidação de uma anomalia segundo Thomas 
Kuhn. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018

Elaboração do próprio autor, adaptado de Kuhn (2011b)
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Elaboração do próprio autor, adaptado de Kuhn (2011b) 
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2.3 A comunidade científica em Thomas Samuel Kuhn 

De acordo com as proposições de Kuhn (2011b), a comunidade científica tinha 

como propósito pensar a ciência como uma atividade coletiva e, para que esta atividade 

pudesse realmente ser constituída, fazia-se necessário ter um espaço único, próprio, 

adequado para que ela pudesse ser desenvolvida com certa legitimidade. Assim, pode-se 

dizer que, para as conclusões de Kuhn, a comunidade científica é formada pelos praticantes 

de uma especialidade científica. 

Ainda sobre a comunidade científica, Kuhn (2011a) destaca que os membros 

definem uma linguagem mais conceitual para o grupo, como unidade produtora e 

legitimadora do conhecimento científico com as seguintes características: seus integrantes 

estão submetidos à educação e à iniciação profissional similares; absorve praticamente a 

mesma literatura técnica, aprendendo lições semelhantes; a comunidade possui objeto de 

estudo próprio, embora um mesmo objeto possa ser abordado sob pontos de vistas 

incompatíveis por diferentes academias; a comunicação entre os membros de uma 

comunidade científica é ampla e os julgamentos profissionais relativamente unânimes, uma 

vez que constituem a única audiência e os únicos juízes do trabalho dessa comunidade; e a 

comunicação entre diferentes comunidade é árdua, quando não impossível, devido a 

“incomensurabilidade”.  

Para Dusek (2006, p 30), os fatores inerentes a uma comunidade científica são: 

a) Universalismo:tendência para buscar, no particular, conclusões 
generalizantes, podendo ser encontrado em todas as culturas e em todas as 
escolas literárias; 

b) Ausência de interesses (a ausênciade viés com base em interesses na 
investigação); 

c) “Comunismo”: o livrecompartilhamento de dados e resultados e; 
d) Ceticismo organizado: a tendência de duvidar e questionar resultados e 

teorias.  
 

O MPE torna-se uma modalidade de ensino, cujos profissionais envolvidos – 

enfermeiros– estão inseridos no mundo do trabalho, seja ele no campo organizacional, 

assistencial ou educacional, contribuindo para a legitimação desta modalidade que possui 

como foco principal o estreitamento do elo entre a produção científica e a prática 

profissional. Ao compreender que o indivíduo sozinho e isolado não pode fazer ciência, 

este movimento se dá tanto pela dialética entre os seus pares quanto pelos seus ímpares, 

possibilitando momentos de convergência e/ou divergência acerca de uma determinada 

questão. Assim, pode-se afirmar que, de acordo com Kuhn (2011b), a comunidade 
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científica se refere a um grupo de praticantes, isto é, de pesquisadores, doutores e docentes 

de uma especialidade científica, que se encontram unidos por elementos comuns que foram 

incorporados por meio da iniciação científica. 

Em face a essas proposições, compreende-se como comunidade científica um grupo 

de pessoas – profissionais, que possuem algo em comum e que comungam filosofias que 

lhes darão autenticidades e reconhecimento mediante os paradigmas que defendem, sendo, 

desta maneira, reconhecidos por suas maneiras de pensar e agir sobre um determinado 

propósito.  

Analisa-se que, desde a sua concepção até a sua implementação de fato, militantes 

do MPEo vislumbraram como possibilidade desta modalidade stricto sensu, em médio e 

longo prazo, ser uma alternativa e, ao mesmo tempo, uma resposta para os problemas 

encontrados no dia a dia do trabalho da enfermagem em suas várias instâncias, mediante as 

discussões realizadas por sua comunidade científica. E, assim, a modalidade tornar-se-ia 

aquela por meio da qual os profissionais se qualificam, não somente para o que fazem na 

prática, mas também para o que venhama pesquisar e discutir sob orientação da 

epistemologia e, portanto, com olhar acadêmico, contribuindo, dessa maneira, para a 

visibilidade dos programasstricto sensu e da classe de Enfermagem. 

Espera-se que, numa perspectiva visionária, aEnfermagem, por meio do MPE, 

consiga consolidar seu próprio paradigma, que deve ser desenvolvido por uma comunidade 

de estudiosos comprometidos com a profissão e que compartilhem o objetivo de 

transformar a realidade. 

Frente a estes questionamentos proposto por esta modalidade de ensino, que é 

encontrar soluções para os problemas diários por meio da pesquisa aplicada, que Kuhn 

seleciona algumas características para o desenvolvimento de uma boa teoria.  

Primeiro, uma teoria deve se conformar com precisão à experiência: em seu 
domínio, as consequências dedutíveis da teoria devem estar em clara 
concordância com os resultados da experimentação e da observação existentes. 
Segundo,uma teoria deve ser consistente, não apenas internamente ou 
autoconsciente, mas também com outras teorias correntes aplicáveis a aspectos 
da natureza que lhe são afins. Terceiro, ela deve ter uma extensa abrangência; em 
particular, as consequências da teoria devem ir muito além das observações, leis 
ou subteorias particulares cuja explicação motivou sua formulação. Quarto, e 
fortemente relacionado, ela deve ser simples, levando ordem aos fenômenos que, 
em sua ausência, permaneceriam individualmente isolados e coletivamente 
confusos. Quinto, um item um pouco incomum, mas de importância crucial para 
as decisões científicas efetivas, uma teoria deve ser fértil em novos achados de 
pesquisa, deve abrir portas para novos fenômenos ou a relações antes ignoradas 
entre fenômenos já conhecidos(KUHN, 2011b, p.341). 
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Ainda nesta direção, Kuhn (2006) diz que os conceitos da teoria proposta precisam 

ser descritos de maneira que todos os membros desta comunidade, e, até mesmo aqueles 

que não pertencem a ela, isto é, o senso comum, sejam capazes de entender suas 

proposições em qualquer circunstância, como se fosse uma identidade própria. No caso 

desta tese, é preciso esclarecer ao ponto de se distinguir o MP do MA. Quando isso 

acontecer, notoriamente ocorrerá uma revolução científica em função da mudança de 

paradigma neste campo de conhecimento. 

Ao compreender que o processo histórico se dá ao longo de uma trajetória, mesmo 

que a pequenos passos,pode-se vislumbrar novas possibilidades mediante as mobilizações 

ocorridas noscenários de atuação dos programas de MPE, não somente com os fóruns de 

MPE, mas, também, em outras áreas de atuação que auxiliam na consolidação do 

programa, uma vez que as bases conceituais e filosóficas são majoritariamente iguais para 

todos os MP. Após quase duas décadas de funcionamento, espera-se que os objetivos dessa 

modalidade de ensino estejam claros e que, à medida que seus pressupostos foram sendo 

clarificados para a comunidade científica e seus integrantes, uma reconfiguração dos seus 

processos e produtos pode ser observada. Isto no entendimento de que a proposta do MP é, 

em suma, dar respostas, por meio da pesquisa aplicada, às indagações provenientes de uma 

prática mecanicista e sem nenhuma integração com a ciência-pesquisa.  

À medida que os programas de enfermagem vão ganhando visibilidade no cenário 

acadêmico, nota-se uma ascensão do MPE, com perspectivas de ampliação em todo o 

território nacional, visto a contribuição significativa dessa modalidade que, dentre outras, 

permite maior integração com as propostas do SUS. Isto porque, como já discutido nos 

diversos Fóruns, essa modalidade possui características próprias e potencial para ampliar 

as maneiras de se fazer ciência, no contexto acadêmico e profissional, dada a sua proposta 

de intervir na realidade em prol de melhorias. Ressalta-se que, aqui, não se compreende o 

MPcomo mais importante ou melhor que o MA ou vice-versa; assume-se que são 

complementares, de modo que a proposta não é substituir, mas sim integrar forças para 

encontrar, por meio da pesquisa, soluções inteligentes para os problemas do cotidiano.  

Essas assertivas são atestadas pelo lançamento de editais de seleção de enfermeiros 

para cursos de MPE, em instituições que já ofertam essa modalidade, no âmbito da parceria 

estabelecida entre o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN)e a CAPES. De acordo 

com o presidente do COFEN, Manoel Neri, o objetivo é otimizar a assistência de 

enfermagem para a população brasileira nos serviços de saúde, fortalecendo os princípios 

do SUS. Com esta parceria pretende-se titular 500 enfermeiros como mestres, 
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possibilitando chances de crescimento e mudanças no perfil deprofissionais devidamente 

inseridos no seu contexto de trabalho, o que, em muito, irá contribuir para disparar 

processos de transformação desuas práticas no SUS (COFEN, 2017). 

Kuhn (2006) propõe que a comunidade científica crie uma taxonomia lexical 

qualquer, antes que se possa começar uma descrição do mundo. Assim, analisa-se que, 

com base na historicidade da própria Enfermagem, uma taxonomia que a contextualiza 

historicamente enquanto ciência é o cuidado. Nesta reflexão, em se tratando do MP, o que 

de fato pode-se denominar como produção tecnológica, uma vez que o cuidado está 

imbricado em dimensões diferentes? 

Para Kuhn (2006), a ciência necessita contextualizar a história com base no seu 

passado, a fim de clarificar as ideias do presente e as mudanças do futuro. Com base nesta 

contextualização, a profissão de Enfermagem, juntamente com o MPE – comunidade 

científica–, será capaz de criar uma taxonomia própria e possibilidades de atuação em 

diferentes campos do saber. Porém, essa taxonomia precisa estar em consonância com as 

bases filosóficas da própria profissão de Enfermagem, a fim de que, com o passar dos 

tempos, este campo do saber possa consolidar suas teorias. 

O autor (2006, p. 118) também afirma que, se diferentes comunidades linguísticas 

têm taxonomias que diferem em alguma área localizada, então os membros de uma delas 

podem fazer e, ocasionalmente farão, enunciados que, embora plenamente significativos 

nesta comunidade de discurso, não podem, em princípio, ser articulados pelos membros de 

outra comunidade. Isso é o que explica, segundo ele, o conceito de incomensurabilidade: 

aquilo que só poderá ser discutido com propriedade pelos seus pares.Assim, para fazer 

parte de uma comunidade científica, faz-se necessário já estar familiarizado com os termos, 

conceitos e teorias que são empregados dentro de determinado campo do saber.  

Essa enunciação nos lembra Capra (1982) quando, em seu livro Ponto de mutação, 

afirma que a tendência natural dos seres vivos é viver em comunidade e em níveis de 

organização. Os subsistemas são formados por organismos relativamente independentes e 

menos complexos que o sistema maior. Os sistemas estratificados são os mais difundidos 

na natureza, por terem maior capacidade de sobrevivência, emcaso de situações adversas, 

do que os não estratificados, pois podem decompor-seem vários subsistemas sem ser 

completamente destruídos. 

Ainda de acordo com o autor, um organismo vivo é um sistema auto-organizador, o 

que significa que sua ordem em estrutura e função não é imposta pelo meio ambiente, mas 

estabelecida pelo próprio sistema. Os principais fenômenos dinâmicos deste sistema são a 
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autorrenovação, capacidade de renovar e reciclar seus componentes sem perder a 

integridade, e a autotranscendência, habilidade de aprendizagem, desenvolvimento e 

evolução. Ainda nesta perspectiva, o autor diz que a espécie humana, juntamente com a 

evolução, desenvolveu um pensamento coletivo e uma cultura muito forte. Assim, as 

características biológicas e culturais não podem ser separadas e, a fim de se adaptar às 

mudanças, o homem usou a consciência, o pensamentoe os símbolos para desenvolver sua 

evolução cultural (CAPRA, 1982). 

Sob esse ponto de vista evolutivo, e refletindo as questões filosóficas da 

Enfermagem moderna em relação ao cuidado enquantoseu objeto de trabalho, nota-se que 

ele tem transcendido o tempo e o espaço. Essa transcendência no campo de atuação 

profissional, seja de maneira direta ou indireta, tem contribuído para dar mais clarividência 

e autonomia à profissão (CARVALHO, 2009). 

Em relação à busca por uma identidade exclusiva para a Enfermagem, Carvalho 

(2003, p.424) apresenta o conceito de construtosenquanto elemento imprescindível ao 

fortalecimento da Enfermagem enquanto ciência. A autora diz que a função dos construtos 

é “mediar a distinção do objeto como percebido, além de facilitar a conceituação das 

relações dos sujeitos envolvidos na pesquisa, favorecendo a delimitação do espaço de 

alcance da verdade ou do campo de compreensão epistemológica dos resultados de 

investigação”. Tomando essa definição como base, nota-se que o MPE encontra-se em vias 

de construção de uma taxonomia própria que o caracterize como tal.  

Ainda sobre o conceito de construtos, a autora afirma que é “no andamento de uma 

pesquisa, que emergem as ocasiões de criar palavras novas, de ajustar instrumentos, de 

forjar termos significantes, de designar conceitos adequados ao alcance da verdade e à 

ampliação do conhecimento” (p. 426). Portanto, segundo ela:  

Precisamos de ousadia para assumir a coragem não apenas de buscar respostas 
para tentar compreender e expor “o visível e o invisível”, na realidade objetiva 
da enfermagem, de fato, precisamos de coragem para decidir entre limitações e 
impeditivos da investigação, se é que apostamos nas possibilidades da 
enfermagem-ciência (CARVALHO, 2003. p. 428). 

Assim, uma comunidade científica, ao adquirir os conceitos de um paradigma, 

também adquire um critério para a escolha de anomalias - problemas que, enquanto o 

paradigma não for aceito, podem ser considerados como dotados de uma solução possível. 

Durante o período de transição, o antigo paradigma e o novo competem pela preferência 

dos membros da comunidade científica, e os paradigmas opostos ou divergentes 
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apresentam diferentes concepções de mundo. Esse movimento clarifica a ascensão e a 

credibilidade que o MPE vem ganhando em termos de evidência e notoriedade, nos últimos 

anos, em relação ao MA.  

Mendonça (2012, p. 541) diz que “se pretendes contribuir com o progresso 

científico, torna-te acrítico e deixa de pensar filosoficamente”. Essa assertiva traduz estas 

duas modalidades de ensino, quando a propósito impõe o falso dilema de ter de se escolher 

entre o aprofundamento do conhecimento – a perspectiva acadêmica e a discussão 

reflexiva – ou a perspectiva profissional, uma vez que ambas podem e devem andar juntos.   

O próprio Kuhn, na tentativa de responder aos seus críticos, adota uma posição 

moderada ao descrever os alicerces de uma comunidade científica em relação a uma boa 

teoria, que são: precisão, consistência, simplicidade, amplitude de aplicação e 

fecundidade,características queo MPE, nestes últimos anos, vem conquistando. Desta 

maneira, o paradigma restringe drasticamente os fatos a serem levados em conta por uma 

dada comunidade científica, permitindo, desse modo, que se possa aprofundar o 

conhecimento a seu respeito (MEDONÇA, 2012). 

Nas entrelinhas delineadas no posfácio de A estrutura das revoluções científicas, 

Kuhn (2011a) ressalta a importância que a comunidade científica exerce sobre a prática 

científica, uma vez que seus componentes estão autorizados a desenvolver suas atividades 

profissionais em um espaço adequado,no qual todos os integrantes do grupo se tratam (se 

veem) como iguais, pois receberam praticamente a mesma iniciação. Assim, a 

comunicação entre os cientistas torna-se mais fácil eeles passam a investigar o mesmo 

problema, e como receberam a mesma iniciação científica, tendem a evitar divergências de 

ideias, conseguindo, geralmente, atingir os mesmos resultados. Em outras palavras, os 

cientistas da comunidade científica “falam a mesma língua”, possuindo a priori um mesmo 

objetivo em relação à pesquisa. 

Ainda sobre a comunidade científica, o autor ressalta que as discussões tradicionais 

a respeito do método científico buscam um conjunto de regras que permita a qualquer 

indivíduo produzir conhecimento. Embora a ciência seja feita por indivíduos, o 

conhecimento é intrinsecamente produto de um grupo ou comunidade, e que nem a sua 

eficácia peculiar nem amaneira como se desenvolve são compreendidas se não houver 

referência à natureza especial dos grupos que a produzem (KUHN, 2011b). 

Frente aos fatos apresentados, e com bases nas teorias do autor, pode-se configurar 

que as questões relacionadas a um “paradigma”: 
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• Definem a identidade de uma comunidade científica: desde o seu prelúdio, 

militantes que acreditam nesta nova perspectiva de se fazer e conceber a pesquisa no 

campo profissional prático, vem fomentando espaços de debates e discussões com o 

objetivo de fortalecer as bases filosóficas dos programas de MPE, por meio das facilidades 

e dificuldades encontradas ao longo destas duas décadas de existência. Um marco 

importante foi o delineamento de um instrumento próprio que pudesse de vez diferenciá-lo 

do MA, concebido em 2011 (Anexo 110); 

• Definem o que deve ser estudado e as perguntas que devem ser feitas - 

unidade de consenso: no VI Fórum dos MPE, percebeu-se que as proposições dessa 

modalidade de ensino parecem estar claras, principalmente para os orientadores de 

pesquisa: desenvolvimento de uma dissertação que contemple a apresentação de um 

processo ou produto, isto é, uma tecnologia em saúde, em conformidade com as 

proposições das linhas de pesquisas dos programas, e que se sustentem em perguntas de 

pesquisas e verbos específicos consoantes às políticas do MP; 

• Traduzem uma normatização da área de conhecimento: já era hora 

dedesconstruir alguns paradigmas acerca da ciência moderna, como aquele que afirma que 

quem produz conhecimentos e saberes sãoapenas os profissionais diretamente ligados à 

pesquisa. Quando, na verdade, essa produção também é realizada pelos profissionais que 

ficam à margem da academia, porém, por não estarem devidamente instrumentalizados e 

imbuídos de um método científico, eles têm dificuldadesem compartilhar seus notórios 

saberes advindos de anos de prática profissional. Assim se configura o MP, o profissional 

não precisará se ausentar de sua prática profissional para resolver ou promover mudanças. 

É a associação destes dois fatores: o trabalho - seja ele em qual instância for - baseado nas 

concepções epistemológicas da ciência, como atributo de ajuda e autoajuda para um 

determinado problema. Desta maneira, formam-seexpertises numa determinada área de 

conhecimento que, por meio de seus saberes e práticas adquiridos pelo exercício da prática, 

podem contribuir substancialmente para a mudança do padrão de saúde doPaís. 

• Sustentam determinada interpretação da realidade: o cerne da Enfermagem 

se configura por meio das relações intersubjetivas e a partir delas se caracteriza todo um 

trabalho que pode se constituir em processo ou produto. Ressaltando a necessidadedas 

                                                 

10 Produção técnica com as pontuações e travas utilizadas na avaliação dos mestrados profissionais, no triênio 

2010-2012, e recomendações para os registros no Coleta de Dados CAPES do próximo triênio.  
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pesquisas estarem alicerçadas emPBE, cujo processo ou produto passará por uma avaliação 

científica, que validará ou refutarásuasproposições de pesquisa. 

• Definem qual é a natureza do conhecimento - ontológica: a construção de um 

projeto de pesquisa alicerçado em uma perspectiva epistemológica, notoriamente fará 

emergir a natureza do conhecimento, oportunizando mais cientificidade aos problemas 

oriundos da prática. 

• Definem a relação entre o “sujeito” e o “objeto” - epistemológica: 

diferentemente do MA, o MP amplia as possibilidades de construção do conhecimento, 

uma vez que opesquisador encontra-se diretamente inserido em sua problemática de 

pesquisa, o que permite a criação e/ou inovação de vários recursos que possam subsidiar a 

sua prática profissional. Com isso, amplia-se a qualificação profissional e, 

consecutivamente, promove melhoria significativa dos processos de trabalho, dado que 

oprofissional passa a agir de maneira crítico-reflexivo e sistemática, conforme preconizam 

os métodos da ciência, deixando de agir de maneira funcionalista.  

• Definem quais são os caminhos da investigação - metodológica: o MP 

possibilita caminhos diversificados para a construção do conhecimento e concepção da 

pesquisa, então, também há diferentes modos de se construir um produto. É importante 

considerar que essa modalidade de ensino significa a quebra de um paradigma vigente – 

MA, assim, diferente do que propõe o atual, este novo paradigma determina que o que 

forproduzido não deve ficar restrito às universidades; e deve ser empregado tanto no 

campo da própria pesquisa como em outras áreas afins. 
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Os conceitos que têm origem em disciplinas relacionadas e são utilizadospela 

Enfermagem também precisam de análise no que se refere a sua aplicação nos contextos da 

área (ENDERS; BRITO; MONTEIRO, 2004). 

A técnica, na qualidade de ato produtivo, dá origem às considerações teóricas que 

justificam a instituição de um setor do conhecimento, tomando-a por objeto e sobre ela 

edificando as reflexões sugeridas pela consciência que reflete criticamente o estado do 

processo objetivo, chegando ao nível da teorização. Há, sem dúvida, uma ciência da 

técnica enquanto fato e, por isso,éobjeto de indagação epistemológica. Se a ciência é 

simplesmente uma descrição direta e não interpretada das coisas como elas são não 

maculadas por vieses e limitações culturais e sociais, então a ciência é simplesmente um 

espelho da realidade (DUSEK, 2006). 

Segundo Pinto (2005, p.175), apalavra técnica no sentido vernacular “na verdade 

designa um adjetivo, τέχνη, e não um substantivo. Refere-se a um verdadeiro substantivo, a 

“tecne”, τέχνη, traduzido pelos latinos em sentido geral por “ars”, “arte”. O autor ressalta 

que a palavra também possui uma forma latinizada de ser, “techna”, de uso extremamente 

raro, com o sentido de astúcia, manha, quase certamente por influência do substantivo 

“technicus”, que mais se aproxima do grego, designando o mestre de algum ofício 

artesanal.  

O termo téchne também significa fabricar, produzir, fazer ou construir, 

principalmente coisas materiais, através do trabalho ou da arte, como também causar 

fenômenos naturais, ações ou eventos. Em conformidade com autores trágicos gregos, 

como, por exemplo, Homero, pode também ser compreendido como a habilidade em geral, 

o método, a maneira, o modo de fazer. Já o substantivo τεύκος (teckos), significa 

ferramenta, instrumento ou utensílio. Na Grécia Antiga, além de adotarem os sentidos 

mencionados, o termo techné foi frequentemente mencionado em oposição à 

επιστηµε(episteme = ciência, conhecimento), à λογοσ (logos = razão, estudo, teoria), à δοχα 

(doxa = opinião) e à Φυσις (physis = natureza ou físico) (KNELLER, 1980). 

Na atualidade, compreende-se que a palavra associada ao presente contexto – 

MPE– apresenta uma designação muito mais ampla, ideológica e paradigmática, que vai 

muito além de seu sentido etimológico, em função de sua construção acontecer pelo 

homem e para o homem. Isto pois, o homem, tornando-se o ser que se produz a si mesmo, 

constituiu-se também animal técnico. Assim, pode-se dizer que a técnica está presente por 

definição em todo ato humano, uma vez que o pensar dialético leva-nos não só a prever 

este fato, mas a descobri-lo e explicá-lo.  
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Neste emaranhado de conceitos, Schraiber, Mota e Novaes (2006) contribui para o 

entendimento do termo, definindo técnica como uma tomada na qualidade de engenho 

humano: faculdade da arte, de criação daquilo que ela própria – a natureza –não engendra, 

não importando os motivos pelos quais não o faz. Em outra proposição, o autor afirma que 

a técnica pode ser definida como um saber progressivamente complexo e produzido para o 

mundo prático. Tais conceitos têm uma perspectiva de um fazer, sendo valorizados por 

produzir produtos derivados de um ofício; um fazer que é gasto de energia do homem é, 

pois, trabalho.  

Em consonância ao conceito apresentado acima, Pinto (2005) ressalta que o 

objetivo da técnica em si, por muito tempo, foi fornecer mais bens e melhores serviços à 

sociedade, aliviar os fardos de nossa existência, reduzir o sofrimento, aumentar o bem-

estar e expandir os horizontes da vida humana. A técnica se torna o caminho por meio do 

qual o homem pode alcançar por si mesmo a certeza no conhecimento e se assegurar de 

que tem a verdade. Logo, compreende-se que, sendo a técnica um produto cognoscente do 

homem, elasó existe como atividade relacionada à apropriação de um saber reflexivo, 

estando, assim, atrelada a ele desde as suas origens primitivas, jáque o homem a todo o 

momento era posto em situações-problemas do cotidiano. 

Para o filósofo,primeiramente, a técnica define uma qualidade do ato material 

produtivo; no segundo momento do processo cognoscitivo se transfere o ato para o agente, 

o homem que pratica atos técnicos, produtivos de um fim bem determinado, logo, a técnica 

não pode ser pensada separada do ato. O terceiro momento representa aquele em que, em 

virtude dos mecanismos de abstração ao exercício do conhecimento, a qualidade começa a 

ser conceituada à parte da ação qualificada do operador (PINTO, 2005). 

Outrora, quando nasceu à moderna ciência da natureza e a técnica foi reinterpretada 

como tecnologia, houve uma mudança na posição de fundo com que os entes eram 

interpelados, como mostra o fato da ciência ter se tornado um saber que monopoliza a 

verdade e a técnica, um saber que calcula e comanda de acordo com essa verdade. 

3.3 Conceitos de tecnologia 

A partir da década de 1980, desenvolvem-se abordagens que enunciam dois 

segmentos da tecnologia em saúde: os conceitos de tecnologias de produtos (equipamentos, 

medicamentos) e tecnologia de processos (procedimentos). Estas abordagens constituem,de 

certa forma, um engessamento do termo, ocultando, assim,sua origem sócio-histórica, uma 
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vez que a tecnologia possibilita a articulação nas ciências da saúde, em diferentes 

contextoshistóricos, tais como a pesquisa e o desenvolvimento, a inovação e a 

incorporação, e a utilização destas nos serviços de saúde (SCHRAIBER; MOTA; 

NOVAES, 2006).  

A palavra tecnologia é usada a todo o momento por pessoas das mais diversas 

qualificações e com propósitos divergentes. Sua importância na compreensão dos 

problemas da realidade atual agiganta-se, justamente em razão do largo e indiscriminado 

emprego, que a torna ao mesmo tempo uma noção essencial e confusa.  

Segundo Dusek (2006), acercada utilização do termo tecnologia, naturalmente, os 

autores são livres para defini-la do jeito que quiserem, mas precisam ter cuidado para não 

recaírem no uso de outras definições ou compreensões comuns na cultura, sem perceberem 

que se desviaram de sua definição original.  

Ainda refletindo acerca da definição ou caracterização do que seja o melhor 

conceito para tecnologia, e dos vários tipos de definições existentes dentro do campo 

filosófico, tais como definição real, definição estipulante e definição relatante, a que mais 

se aproxima do objeto de pesquisa desta tese é a definição sumarizante. Essa,segundo 

Dusek (2006, p.45), “conserva o significado comum central da palavra. Não é estipulante 

nem arbitrária. Porém, ao contrário de uma definição relatante, ela não se limita a 

descrever como as pessoas efetivamente usam a palavra”.  

Ainda em suas considerações acerca da definição do conceito de tecnologia, Dusek 

(2006, p. 46) traz uma diretriz para definições: 

1. Uma definição não deve ser muito ampla nem muito estrita. Para o autor, a 

definição não deve incluir coisas que não designaríamos com a palavra que estamos 

definindo, e a definição não deve ser tão restrita a ponto de excluir coisas que deviam 

classificar-se sob o termo definido. Essa consideração vai ao encontro das leituras que 

tenho feito acerca das possíveis definições de tecnologia em enfermagem: engessar o termo 

em um único e aceitável conceito poderá não contemplar todas as produções tecnológicas 

criadas e geradas pelos MPE; 

2. Uma definição não deve ser circular. Por exemplo, não se deve definir 

“tecnologia” como “qualquer coisa tecnológica”, e então definir “tecnológico” como 

“qualquer coisa relativa à tecnologia”; 

3. Uma definição não deve usar linguagem figurativa nem metáforas; 

4. Uma definição não deve ser unicamente negativa, mas estar em termos positivos. 

Uma definição puramente negativa, na maioria dos casos, não limitaria suficientemente o 
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âmbito de aplicação do termo. Uma definição, em contraste, tem de supor que o ouvinte 

conhece o termo contrastante ou oposto.  

A palavra tecnologia deriva do substantivo grego τέχνη (téchne), que significa arte e 

habilidade. Essa derivação nos diz que a tecnologia é uma atividade essencialmente 

prática, tendo o objetivo de alterar mais do que compreender o mundo. A tecnologia utiliza 

as formulações criadas pela ciência para criar implementos e aparelhos que façam a 

natureza obedecer ao homem (PINTO, 2005). 

O termo tecnologia é uma palavra composta de origem grega, formada pela palavra 

techne (arte, técnica) e logos (corpo de conhecimento). À medida que se apreende esses 

valores sobre os conceitos e significados de tecnologia, torna-se relevante discutir e refletir 

sobre o seu real significado no campo da saúde, principalmente na área da Enfermagem 

(PINTO, 2005). 

Mendes Gonçalvez (1994, p.32) diz que tecnologia é “o conjunto de saberes e 

instrumentos que expressa, no processo de produção de serviços, a rede de relações sociais 

em que seus agentes articulam sua prática em uma totalidade social”.  

Dentre os diversos conceitos de tecnologias, Pinto (2005, p.219-220), além de 

contextualizar de uma maneira filosófica, traz alguns conceitos epistemológicos do termo, 

destacando quatro significados principais: 

1º De acordo com o primeiro significado etimológico, a “tecnologia” tem de ser a 

teoria, a ciência, o estudo, a discussão da técnica, abrangidas, nessa última, as noções de 

artes, as habilidades do fazer, as profissões e, generalizadamente, os modos de produzir 

alguma coisa. Este é necessariamente o sentido primordial, cuja interpretação nos abrirá a 

compreensão dos demais. A “tecnologia” aparece aqui com o valor fundamental e exato de 

“logos da técnica”. 

2º Equivale pura e simplesmente à técnica. Indiscutivelmente constitui este o 

sentido mais frequente e popular da palavra, usado na linguagem corrente, quando não se 

exige precisão maior. As duas palavras técnica e tecnologia mostram-se, assim, 

intercambiáveis no discurso habitual, coloquial e sem rigor. Como sinônimo, aparece ainda 

a variante americana, de curso geral entre nós, o chamado know-how – saber como ou 

saber fazer.  

3º Estreitamente ligado à significação anterior, encontramos o conceito de 

“tecnologia” entendido como o conjunto de todas as técnicas de que dispõe uma 

determinada sociedade, em qualquer fase histórica de seu desenvolvimento. A 

“tecnologia”, compreendida assim em sentido genérico e global, adquire conotações 
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especiais, ligadas em particular ao quarto significado, a seguir definido, mas ao mesmo 

tempo perde em nitidez de representação de seu conteúdo lógico aquilo que ganha em 

generalidade formal. 

4º Por fim, encontrou-se o quarto sentido do vocábulo “tecnologia”, aquele que 

para nós irá ter importância capital, a ideologização da técnica. Resumidamente, pode 

dizer-se que, neste caso, a palavra tecnologia menciona a ideologia da técnica. 

Dusek (2006, p. 49-50), em seus relatos na obra Filosofia da tecnologia, também 

contribui com algumas proposições, ajudando-nos a clarear o pensamento acerca da 

definição de tecnologia. Para o autor, a definição de tecnologia abarca três dimensões: 

1ºTecnologia como instrumental: segundo o autor, esta definição é a mais óbvia, 

principalmente para as pessoas do senso comum; algo que as defina como ferramentas e 

máquinas;  

2ºTecnologia como regra:envolve padrões de relações de meios-fins e; 

3ºTecnologia como sistema: para ser considerada tecnologia, ela precisa estar a 

serviço da atividade efetiva humana. O autor diz que para que um artefato ou peça de 

instrumental seja tecnologia, ele precisa ser colocado no contexto das pessoas que o usam, 

que o mantém e reparam. Isto dá origem à noção de sistema tecnológico, que inclui o 

instrumental, assim como as habilidades e organização humanas necessárias para operá-lo 

e mantê-lo. Esta última definição se enquadra perfeitamente no que as literaturas têm 

apontado como tecnologias em enfermagem, uma vez que não se resume em um único 

conceito ou abordagem, podendo ser aplicado nos mais diversos campos de atuação desta 

profissão: organizacional, assistencial e educacional.  

Em sua tese de doutorado, Nietsche (1999) já trazia algumas contribuições a 

respeito do que as comunidades científicas pensavamsobre tecnologia: talvez porque 

vivemos na era tecnológica, este termo tem sido usado de forma enfática e constante nos 

jornais, revistas, telejornais, enfim, no nosso cotidiano. Muitas vezes este termo é usado de 

forma banal,significando tudo o que se relaciona à era moderna ou tendo um sentido 

restrito, ligado ao uso de equipamentos.  

Corroborando com este pensamento, Dusek (2006) traz uma reflexão dizendo que 

um exemplo de definição muito restrita de tecnologia é a tendência contemporânea comum 

de usar tecnologia para referir-se unicamente a computadores e telefones celulares, bem 

como outros equipamentos, deixando de fora toda a tecnologia das máquinas, para não 

falar em outras tecnologias.  
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Isto posto, engessar o termo tecnologia em uma única definição a respeito da 

tecnologia em saúde, no campo da Enfermagem, é limitar toda a produção de bens, 

processos e produtos produzidos pelos profissionais ao longo de sua história(SILVA; 

FERREIRA, 2014). 

Contribuindo com as proposições acima, Lorenzetti et al. (2012) reafirmam que o 

conceito tecnologia pode ser definido como o campo do conhecimento que faz referência 

ao desenho de artefatos e à planificação da sua realização, operação, ajuste, manutenção e 

monitoramento, à luz do conhecimento científico. Em relação à forma moderna de se 

pensar os paradigmas atuais, as autoras dizem quea tecnologia pode ser considerada como 

um fenômeno básico, evidenciado na existência dos dispositivos que nos fornecem 

produtos, ou seja, bens e serviços. Dispositivos que aliviam esforços e resolvem 

dificuldades.  

Outra definição de Dusek (2006) para o termo tecnologiacontribui com o exposto 

acima. Para o autor, qualquer conhecimento prático sistematizado, com base na 

experimentação e ou teoria científica, que eleve a capacidade de produzir bens e serviços 

da sociedade e que seja corporificada em habilidades produtivas, organização e 

maquinário, pode ser considerado como tecnologia. 

As definições de dicionário contêm conteúdo normativo. Uma definição relatante 

pura pode ser bem complicada, descrevendo como as pessoas em diferentes regiões ou 

diferentes posições sociais usam a palavra. As definições relatantes muitas vezes têm 

fronteiras imprecisas ou imprecisão de aplicação. A linguagem comum é frequentemente 

imprecisa quanto a quais objetos exatamente são considerados enquadrados numa 

definição. O problema em usar definições relatantes da tecnologia é que há muitos usos 

diferentes do termo em circulação (DUSEK, 2006). Com isso em vista, apresentam-se 

conceitos do termo tecnologia, a partir do seu sentindo etimológico,segundo alguns 

dicionários, na figura 9. 
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Figura 9 – Sentido etimológico do termo tecnologia. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

 
Fonte: Conceito de Tecnologia (ÁBACO, 2016; FERREIRA, 2010) 

De acordo com o sentido vernacular, pode-se observar que o conceito transcende 

aquele que é propagado pelo senso comum que o restringe a produção de tecnologias 

“hard”, isto é,a produção de maquinários em suas várias instâncias.  

De acordo com as possíveis definições encontradas em diversos textos, quando o 

assunto é tecnologia em saúde, compreende-se que, diferentemente do senso comum, o 

conceito nos remete não apenasa geração de uma tecnologia “hard”, mas a tudo aquilo que 

abrange a esfera do cuidado nas mais variadas situações cotidianas, podendo ser 

denominada, de acordo com alguns autores de tecnologia, como “soft” (MENDES-

GONÇALVEZ, 1994). 
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Para se discutir o conceito de tecnologias em saúde, ancorou-se nos órgãos 

nacionais que têm contribuído de maneira significativa para a consolidação do termo.  

Para Brasil (2009b, p. 19), tecnologias em saúde são: “os medicamentos, 

equipamentos, procedimentos e os sistemas organizacionais e de suporte dentro dos quais 

os cuidados com a saúde são oferecidos”; mais ainda,o conceito de tecnologia em saúde 

abrange qualquer intervenção que pode ser utilizada para promover a saúde. Vê-se que esse 

conceito não inclui somente as tecnologias que interagem diretamente com os indivíduos, 

tais como medicamentos e equipamentos (tecnologias biomédicas) e procedimentos 

médicos como anamnese, técnicas cirúrgicas e normas técnicas de uso de equipamentos 

(que em conjunto com as tecnologias biomédicas são chamadas de tecnologias médicas), 

mas, também, os sistemas organizacionais e de suporte dentro dos quais os cuidados com 

saúde são oferecidos (BRASIL, 2009b).  

A Resolução n° 2, de 25 de janeiro de 2010, que dispõe sobre o gerenciamento de 

tecnologias em saúde em estabelecimentos de saúde, compreende as tecnologias de Saúde 

como um “conjunto de equipamentos, de medicamentos, de insumos e de procedimentos 

utilizados na prestação de serviços de saúde, bem como das técnicas de infraestrutura 

desses serviços e de sua organização”(BRASIL, 2010). 

Ao compreender que o cuidado realizado pelos profissionais das ciências do 

cuidado em saúde abarca contextos que envolvem e desenvolvem ações, atitudes e 

comportamentos que se fundamentam no conhecimento técnico-científico, técnico, 

pessoal, organizacional, cultural, social, econômico, político e psicoespiritual, buscando a 

promoção, manutenção ou a recuperação da saúde em toda a sua totalidade, é que Merhy 

(2014) e outros estudiosos na área, faz uma translação do conceito na tentativa de não 

engessá-lo em apenas duas instâncias: “soft” e “hard”. Assim, para o autor, as tecnologias 

da saúde são denominadas: tecnologia dura, que representa todo o maquinário existente na 

prestação do cuidado, transita desde os equipamentos para a realização do exame 

propedêutico e de monitorização aos de diagnósticos como, por exemplo, os de imagens; 

as tecnologias leve-durassão compreendidas como os saberes estruturados que operam 

osprocessos, em particular a clínica e a epidemiologia; as tecnologias leves, por sua vez, 

são aquelas que permitem operar os processos relacionais do encontro entre o trabalhador 

de saúde e o usuário. 

Para Koerichet al. (2006, p. 179), o termo tecnologia remete, frequentemente, ao 

aspecto trabalho-intervenção-produção-máquina, o que nos faz associá-la, de imediato, à 

confecção ou criação de algum equipamento, nos tornando, de certa forma, escravos de 
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uma lógica reducionista e dissociada das interações entre o cuidado e o trabalho. Ainda 

nesta linha de pensamento, as autoras ampliam o conceito de tecnologia e a associa às 

unidades hospitalares críticas, uma vez que essasutilizam uma gama de tecnologias – 

procedimentos, a fim de manter o indivíduo viável hemodinamicamente.  

Koerich et al. (2006) também pontuam que as tecnologias do cuidado se relacionam 

com recursos humanos emateriais: um conjunto de conhecimentos; o próprio profissional 

ao interagir com o paciente, assim como ferramentas e/ou estratégias que auxiliam na 

instrumentalização do cuidado; podendo ser considerado como todo instrumento utilizado 

para levar cuidado às pessoas.  

Neste sentido, é possível vislumbrar como os cuidados de Enfermagem contribuem 

para o surgimento de inovações tecnológicas e, por conseguinte, sobre a inserção da 

Enfermagem na comunidade científica e tecnológica. A Enfermagem, ao realizar e gerir o 

cuidado produz dados, informações e conhecimentos, os quais, em conjunto, a 

caracterizam e lhe dão sustentação e legitimidade como disciplina e profissão (SOUZA et 

al., 2010). 

Ainda sob esse prisma, segundo Nietsche et al. (2012), o termo tecnologia pode ser 

utilizado como um produto ou equipamento, entretanto, as autoras compreendem saberes 

para a geração e utilização de produtos e organização das relações humanas, o que não 

deixa de concordarcom os conceitos já descritos.  

Refletir o cuidado na perspectiva da tecnologia, nos leva a repensar a inerente 

capacidade do ser humano em buscar inovações ou até mesmo reinventar produtos e 

processos capazes de transformar de maneira substancial o cotidiano daqueles que, em 

certos momentos, precisam de uma assistência, visando uma melhor qualidade de vida e 

satisfação pessoal e profissional (ROCHA et al., 2008). 

No tocante as tecnologias em saúde, no cenário dos MPE, pode-se conceber que 

asproduções tecnológicas são um aglomerado de conhecimentos de cunho técnico-

científico, empíricos, que sistematizam as ações do enfermeiro em função de um 

determinado problema – anomalia. 

Depreende-se que a tecnologia passa a ser um trabalho de excelência do ser 

humano. Com a apropriação de diversos artefatos que compõe os produtos tecnológicos, 

observa-se que a cada dia os profissionais de Enfermagem, pela sua trajetória profissional, 

vêm constituindo novas tecnologias referentes ao processo de cuidar, provocando 

mudanças significativas em sua maneira de fazer e conceber o cuidado. Nesta linha de 

pensamento, Lorenzettiet al. (2012) dizem que a tecnologia pode ser desdobrada em 
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produtos/coisas materiais - como produtos para satisfação de necessidades, e em coisas não 

materiais - processos de trabalhos, certos saberes constituídos para a geração de produtos e 

para organizar as ações humanas nos processos produtivos, incluindo tecnologias de 

relações de trabalho.  

Observa-se que o conceito de tecnologia em saúde foi sofrendo mudanças 

paradigmáticas ao longo da história da Enfermagem, graças às pesquisas oriundas dos 

cursos stricto sensu,com contribuiçãodos MPE, pois, como diferencial, essa modalidade 

tende a levar o profissional para mais próximo das necessidades individuais do ser 

humano, permitindo aele o ajuste adequado para cada caso, principalmente se auxiliado 

pela observação acurada alicerçada em conceitos técnico-científicos (KOERICKet al., 

2006). 

Não temos dúvida de que os avanços da ciência e da tecnologia têm transformado a 

maneira com que os profissionais da área da saúde, em particular a Enfermagem, exercem 

as suas atividades, em especial aqueles que atuam diretamente no âmbito assistencial. 

Todavia, a adoção de uma nova tecnologia, que podem ser tanto em processos quanto em 

produtos, isto é, seja por meio de procedimentos técnicos ou com auxílio de equipamentos, 

estas devem ser avaliadas quanto aos reais benefícios de sua incorporação no mundo do 

trabalho.  

Configurando o sentido que alguns autores atribuem ao termo tecnologia, ela pode 

ser categorizada como de produto ou de processo. As tecnologias de produto são aquelas 

cujo resultado é componente tangível e facilmente identificável (equipamento, instalações 

físicas, ferramentas, artefatos etc.); e as tecnologias de processo são as que inclui as 

técnicas, métodos e procedimentos utilizados para obter um determinado produto 

(NIETSCHE, et al, 2012).Produzir tecnologia é produzir coisas que podem sermateriais 

ouprodutos simbólicos que satisfaçam necessidades humanas.  

Para melhor compreender as ideias apresentadas nos parágrafos anteriores, os 

conceitosde processo e produto, por serem polissêmicos, são agora apresentados.  

Segundo Ferreira (2010, p. 1.712-1.714), a palavraprocesso tem origem no latim 

processus, e significa a maneira pela qual se realiza uma operação segundo determinada 

normas, métodos e técnicas. Para Japiassu (1996, p.222) processos é a ação de avançar, 

atividade reflexiva que tem por objetivo alcançar o conhecimento de algo. Em relação a 

esses dois sentidos, poderíamos dizer que ambos significam métodos, sistema, maneira de 

agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir um determinado objetivo, podendo estar 

relacionados com percurso, avançar ou caminhar para frente.  
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Produto, por sua vez, é termo originário do latim productus, e é compreendido 

como aquilo que é produzido ou fabricado; produção; aquilo que resulta de qualquer 

processo ou atividade. Em miúdos, relaciona-se ao conjunto de atributos tangíveis ou 

intangíveis que, através do processo de produção para atendimento de necessidades reais 

ou simbólicas, constituem-se em bens físicos em suas diversas modalidades visando à 

satisfação de um desejo ou necessidade.  

3.4 Acepções de técnica e tecnologia e sua aplicação na Enfermagem 

Ao trazer essas diversidades de conceitos no que se refere à técnica, tecnologia, 

processos e produtos, analisa-se que estes termos se encontram imbricados quando se 

pensa na proposta do MPE. Tentar elucidar estes termos separadamente, talvez provoque 

mais divergências, impossibilitando a compreensão do que de fato se quer elucidar neste 

capítulo, uma vez que estes conceitos estão interligados pelo saber-ser – razão e pelo 

saber-fazer – intencionalidade, conforme se evidencia na figura 10. 

Figura 10 – Acepções de técnica e tecnologia a partir da ótica filosófica de Pinto. Rio de 
Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, adaptado de Pinto (2005) 
Imagens: https://portaldobudismo.org/2016/05/26/investigadora-estuda-impacto-da-transmissao-de-
pensamento-a-distancia/, https://br.vexels.com/png-svg/previsualizar/141885/homem-do-corpo-humano, 
https://pt.depositphotos.com/126068798/stock-illustration-healthcare-mechanism-concept-abstract-
background.html 
 
 

Ao refletir sobre os termos técnica e tecnologia, é preciso cuidado com as 

definições vernaculares das palavras. No contexto, elas são utilizadas exatamente para não 
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dizer ou dizer pela metade, disfarçar o que se apresenta. Desse modo, para garantir a 

pronúncia e também o sentido com o qual se pronuncia - porque o termo é único 

mastambém polissêmico - ou se mantém a ideia de um único conceito, precisa-se 

reconhecer que se trata de um conceito de múltiplas significações, e, por isso, carece de 

estudos e pesquisas que clarifiquem tal conceito, principalmente quando se refere à 

tecnologia em saúde no campo da Enfermagem (RIOS, 2010). 

Ao se examinar as definições alternativas para o termotecnologia,é possível 

perceber o que difere os conceitos e ascaracterísticas atribuídas à tecnologia. Mesmo se 

não encontrarmos uma definição com a qual todos concordem, uma investigação dos seus 

significados demonstra-nos que uma série de coisas pode ser considerada como tecnologia, 

e que outras são consideradoscasos fronteiriços, quando há pessoas e/ou comunidade 

científica que divergem quanto a determinar se algo deve ser considerado tecnologia ou 

não (DUSEK, 2006). 

Em geral, os próprios termos permanecem os mesmos ao longo de tais transições, 

embora, algumas vezes, com acréscimos e supressões estratégicas, ou simplesmente trata-

se de mera translação de sentido de palavras (PINTO, 2005).   

Nosso ritmo agora é o da urgência, tudo ao mesmo tempo e no mesmo espaço. Por 

esta razão, o mundo é como se fosse uma realidade tecnológica existente, onde quanto 

mais restrita e complexa for uma ideia, ou o conceito que temos dela, mais nítida terá que 

ser sua distribuição e a diferenciações de seus termos (CARVALHO, 2009). 

Dusek (2006) contribui dizendo que, como a ciência está tão envolvida e 

dependente de instrumentação tecnológica refinada, na medida em que a descoberta 

científica tem como base a observação, a tecnologia é anterior a ciência, além de ser sua 

propulsora. Assim sendo, analisa-se quea tecnologia e a ciência, hoje,sãoinextricáveis, uma 

vez que a tecnologia é o fato ou a força fundamental na condição moderna e, portanto, 

filosoficamente anterior à ciência. 

Desse modo, vale ressaltar que estes conceitos estão presentes desde a origem do 

homem. O homem é o único animal que produz alguma coisa comintencionalidade. A 

verdadeira finalidade da produção humana consiste na produção das relações sociais, na 

construção das formas de convivência, ou seja, significa a produção de bens para 

mediatizar a ligação entre os homens. Surge, pois, a necessidade da produção organizada, 

planejada e conjuntamente obtida no ato do trabalho (PINTO, 2005). 

Na tentativa de entender o que se chama por técnica e tecnologia e a influência 

exercida na definição dada em cada período da existência humana, se não 
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submetermosnossas considerações aos critérios da história natural da realidade biológica e 

social do homem, permaneceremos desorientados. Procurou-se compreender uma suposta 

realidade em si, denominada técnica, os produtos, os mecanismos, os procedimentos nos 

quais se materializa, e o tempo histórico em que aparecem rotulados como “era 

tecnológica”, sem notar estarmos procedendo às cegas, porque não nos munimos do 

essencial, as categorias lógicas, os modelos de pensar adequados ao problema investigado 

(PINTO, 2005). 

Assim, ao apresentar a ciência como meta de melhoria da vida humana nos seus 

mais diferentes contextos, entende-se que ela pode ser obtida pela pesquisa, por meio das 

evidências científicas, estando ela atrelada à observação organizada, à experimentação ou 

ao desenvolvimento de possíveis teorias, elevando a lógica indutiva acima da dedutiva. 

3.5 A Enfermagem e as produções tecnológicas 

A abordagem de Kuhn abriu o caminho para a ampla apreciação do papel das 

visões filosóficas e sociais de mundo,na criação e aceitação das teorias científicas. Foi por 

meio das proposições de Kuhn, por meio de seus escritos emA estrutura das revoluções 

científicas, que numerosos filósofos, historiadores e sociólogos da ciência dedicaram-se a 

discutir sobre como as visões filosóficas, crenças religiosas e ideologias sociais 

desempenharam um papel no nascimento e na difusão de teorias científicas. Isto, por sua 

vez, fortalece o argumento a favor das influências culturais sobre a tecnologia. Seos 

paradigmas científicos que sustentam os diferentes conceitos de tecnologias têm 

componentes religiosos ou políticos, então, a religião e a política podem influenciar a 

tecnologia, não apenas no que tange à aceitação social, mas também em função da 

estrutura das próprias teorias usadas na tecnologia. Esta abordagem, cuja inspiração deriva 

de Kuhn, foi usada para contrapor-se ao determinismo tecnológico (DUSEK, 2006).  

A principal finalidade de uma produção tecnológica em saúde é aumentar a 

eficiência da atividade humana nas mais variadas esferas em relação ao cuidar. E, para 

isso, tem-se produzido os mais variados processos e produtos tecnológicos a fim de atender 

às necessidades da demanda do sistema, seja ela organizacional, assistencial ou 

educacional. Essa assertiva lembra Mendes Gonçalves (1994, p.32),que diz que a produção 

tecnológica é “o conjunto de saberes e instrumentos que expressa, no processo de produção 

de serviços, a rede de relações sociais em que seus agentes articulam sua prática em uma 

totalidade social”. 
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Nesta perspectiva, pode-se dizer que a produção tecnológica em saúde é intencional 

e racional por aqueles que a produzem, pois envolve, além do raciocínio teórico e prático, 

conhecimentos sistemáticos e especializados (KOERICH, et al., 2006). 

No que tangeàstecnologias do cuidado de Enfermagem oriundas dos produtos das 

dissertações dos MPE, elas são classificadas em três tipos (ALMEIDA; AQUINO; 

PINHEIRO, 2009): 

� Tecnologias de manutenção: representam os instrumentos utilizados nos 

hábitos de vida e nas limitações dos indivíduos, como as tecnologias leves de 

acolhimento; 

� Tecnologias de reparação: instrumentos utilizados para compensar uma 

disfunção, exigindo conhecimento do profissional para a sua utilização, como as 

escalas de avaliação clínica, a exemplo da Escala de Braden que é utilizada para 

avaliação da probabilidade de desenvolvimento de lesões de pele, e; 

� Tecnologias de informação: ferramentas que disponibilizam um conjunto de 

informação sobre aspectos de saúde, como o soft ware e o quiz.  

O processo de inovação, segundo Salvadoret al. (2012) é complexo, não linear, 

incerto e requer interação entre os profissionais, instituições e gestores do campo da saúde. 

Para esse fim, o profissional enfermeiro, principalmente aquele que está cursando o MP, 

deve estar em constante processo de capacitação teórico-prática, aprendendo e 

pesquisando, conhecendo as novas tecnologias (seus objetos de pesquisa), identificando 

seus conceitos e as políticas que as permeiam, além de ser um profissional competente, 

capaz de integrar e aplicar os novos adventos tecnológicos ao processo de cuidar em saúde.  

De acordo com Rocha et al. (2008), é o cuidado que indica quais tecnologias são 

necessárias em uma determinada situação-problema, ou seja, para prestar um cuidado 

eficiente e eficaz, necessitamos associar diferentes tipos de tecnologias.  

Vive-se num mundo globalizado e com mutações contínuas, com uma excessiva 

mercantilização, não apenas dos objetos, mas também das relações humanas, que ameaça 

até a própria estrutura humana por valorizar em demasia as tecnologias. Nos dias atuais, 

observa-se que o capital, valor material, na maioria dos casos, está acima do valor do 

trabalho humano. Nessa acepção, o homem é visto apenas por aquilo que produz e não por 

aquilo que representa para a sociedade. A forma capitalista de produção dá valor absoluto 

ao lucro e ao dinheiro, deteriorando, assim, os valores que integram a vida em sociedade 

(ARANHA; MARTINS, 2016). 
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Por excelência, o trabalho é uma atividade humana por sua intencionalidade, pela 

qual o homem transforma a si mesmo, e a todos aqueles que o rodeiam. Toda atividade 

humana é um ato produtivo, modifica alguma coisa e produz algo novo. Por isso, se, num 

primeiro momento, a natureza se apresenta como destino, é o trabalho que surge como 

condição de transcendência e liberdade. Por ser uma atividade relacional, o trabalho, além 

de desenvolver habilidades, competências e atitudes, permite que a convivência não só 

facilite a aprendizagem e a criação de novos processos e produtos como tecnologias, mas, 

também, enriqueça a afetividade que resulta do relacionamento humano e, experimentando 

emoções de expectativas, desejo, prazer, medo, inveja, o homem aprende a conhecer a 

natureza, as pessoas e a si mesmo (Op.cit) 

Ao pensar na Enfermagem enquantociência, faz-se necessário contextualizá-la nos 

diversos momentos em que se encontra inserida. Para apresentar o contexto, optou-se por 

uma reflexão acerca da problemática apresentada, ancorando-se na perspectiva histórico-

crítica, por acreditar que essa seja a proposição mais adequadapara este caso. Isto porque 

partimos da compreensão que os seres humanos se encontram inseridos em um contexto 

social, histórico e cultural amplo, permeado por diferentes paradigmas. Assim, não há 

como refletir sobre estacategoria profissional, sem antes asseverarcomo uma nova 

perspectiva de visibilidade contribui para a ascensão e para o status profissional da 

enfermagem, quese encontra nos mais diversos campos de atuação da saúde. 

O advento da revolução industrial trouxe mudanças representativas para todos os 

setores da sociedade, não se restringindo, portanto, à discussão do capitalismo. A área da 

saúde, como não fica isenta desse contexto, principalmente em razão das complexidades 

inerentes ao cuidado, vem sofrendo mudanças significativas com a introdução de novas 

tecnologias do cuidado que visamagilizaros processos diagnósticos e decisórios e melhorar 

aqueles relacionados à manutenção da vida.  

Não obstante às modificações ocorridas no setor saúde, as tecnologias do cuidado 

introduzidas não foram, nem serão capazes de substituir os cuidados prestados pelos 

profissionais enfermeiros, dadas às singularidades existentes no contexto do cuidar. Por 

outra via, essas mudanças de paradigmas suscitaram a necessidade de se pensar e (re) 

pensar suas implicações nos mais diversos campos de atuação 

dosprofissionais:organizacional,assistencial e educacional, já que o cuidado pode ser 

efetivado nas mais diferentes circunstâncias, e não apenas à beira do leito.  

O ensino de Enfermagem, desde o seu prelúdio, tem sido alvo de constante 

preocupação por parte de militantes da área, que procuram, por meio de 
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discussões,fomentaras reais necessidades de fortalecimento da categoria sob uma ótica que 

culmineem proposições políticas para o país, em especial para o SUS, que preza pela 

integralidade dos setores envolvidos na assistência à saúde.  

Desse modo, a educação em Enfermagem no Brasil foi sendo construída de acordo 

com os limites e possibilidades do contexto sociocultural em que esteve inserida no 

decorrer da história,sendo, portanto, um movimento dinâmico, sujeito a transformações 

requeridas pelo contexto. Nesta assertiva, pode-se ressaltar que a Enfermagem, como 

ciência a favor da educação em suas várias instâncias, é apreendida, então, como produto 

de uma multiplicidade de processos e produtos que resultam, historicamente, da prática 

profissional. E essa, por sua vez, está associada aos conjuntos sociais onde se desenvolve, 

modificando-se dinamicamente e ajustando-se à evolução da sociedade (ERDMANN; 

FERNANDES; TEIXEIRA, 2011). 

Não se esquecendo que toda atrajetória dos cursos stricto sensu, os quais na 

atualidade encontram-se fincadas em solos férteis, se deu num movimento de quase meio 

século, iniciado na década de 1960 pelo Parecer n° 977 do Conselho Federal de 

Educação,que definiu os delineamentos da pós-graduação lato e strictosensuno 

país(ALMEIDA JUNIOR,  et al, 2005). 

Passados 30 anos deste parecer histórico, no ano de 1995 aflora uma nova 

modalidade de curso de pós-graduação, os chamados mestrados profissionais, 

profissionalizantes ou técnicos. Esta nova aquisição no campo da educação brasileira 

culminou emdiferentes reações no meio acadêmico, não apenas no que se refere à 

finalidade desses novos cursos, como pelo posicionamentoda comunidade científica em 

relação entre cursos lato sensu e stricto sensu. As celeumas criadas quando da criação 

dessa modalidade ocorreram, talvez, pela ausência de um delineamento por meio do qual 

se pudesse diferenciá-lo dos outros tipos de modalidades já existentes e consolidadas em 

nosso meio, a exemplo do MA. Delineamento esse que externalizasse o seu objetivo 

principal: solucionare/ou apontar possibilidades de resolutividade aos problemas 

encontrados na prática profissional, principalmente das ciências exatas, mastendo por base 

as questões epistemológicas, integrando obinômio universidade/empresa (TEIXEIRA, 

2006).   

OMP, segundo Brasil (1998), é a designação do mestrado que enfatiza estudos e 

técnicas diretamente voltados ao desempenho de um alto nível de qualificação profissional. 

Foi direcionado, a priori, às grandes indústrias, com o intuito de aumentar sua qualidade e, 

ao mesmo tempo, qualificar os trabalhadores em seu cenário de atuação. Essa agência de 
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fomentoesclarece, ainda, que a criação do MP justifica-se pela necessidade de formar 

profissionais pós-graduados, aptos a elaborar novas técnicas, dentre as quais processos ou 

produtos, com desempenho diferenciado de egressos dos cursos de MA, visando, numa 

primeira instância, o aprofundamento, a criação11 e a inovação12 de tecnologiaspautadas no 

rigor metodológico dos cursos de pós-graduação stricto sensu. 

Ao se verificar a relação dos principais cursos de MP oferecidos ou em fase de 

instalação no Brasil no ano de 2002, observa-se que cerca de 95% deles destinavam-seàs 

ciências exatas e poucos às ciências da saúde, incluindo a Enfermagem (BRASIL, 2002). 

Acredita-se que, por questões da própria origem dessa modalidade de ensino, há uma 

dificuldade de enquadrá-la na área de atuação e conhecimento da Enfermagem, visto que o 

cerne das atividades profissionais desta categoria se dá, principalmente, por meio das 

relações intersubjetivas e não da produção de insumos palpáveis. 

No que se refere aos trabalhos de conclusão dos MP, o artigo 7, parágrafo VIII, 

inciso 3° da Portaria Normativa n° 17, de 28 de dezembro de 2009 diz que: 

O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em diferentes 
formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, 
artigo, patente, registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, 
publicações tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos 
e instrucionais e de produtos, processos e técnicas; produção de programas de 
mídia, editoria, composições, concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, 
estudos de caso, relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação 
técnica, protocolo experimental ou de aplicação em serviços, proposta de 
intervenção em procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de 
aplicação ou adequação tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou 
produção de instrumentos, equipamentos e kits, projetos de inovação 
tecnológica, produção artística, sem prejuízo de outros formatos, de acordo com 
a natureza da área e a finalidade do curso, desde que previamente propostos e 
aprovados pela CAPES (BRASIL, 2009). 

Assim, pela assertiva dos vários itens existentes nessa portaria, mas, em especial, 

dessa, pode-se dizer que o diferencial desta modalidade de ensino profissional é 

exclusivamente a formação de indivíduos – profissionais altamente qualificados em sua 

                                                 

11Invenção, modelo de utilidade, desenho industrial, programa de computador, topografia de circuito 
integrado, nova cultivar ou cultivar essencialmente derivada e qualquer outro desenvolvimento tecnológico 
que acarrete ou possa acarretar o surgimento de novo produto, processo ou aperfeiçoamento incremental, 
obtida por um ou mais criadores (BRASIL, 2004). 
12 Introdução de novidade ou aperfeiçoamento no ambiente produtivo e social que resulte em novos produtos, 
serviços ou processos ou que compreenda a agregação de novas funcionalidades ou características à produto, 
serviço ou processo já existente que possa resultar em melhorias e em efetivo ganho de qualidade ou 
desempenho (BRASIL, 2016). 



75 

área de atuação profissional, no ensejo que estes possam ser “revolucionários”, 

modificando, por meio da ciência e da pesquisa, não somente a sua prática profissional, 

mas toda a coletividade envolvida. Vale ressaltar que o foco central desta modalidade 

difere do MA em relações às questões epistemológicas,já que assume como cerne principal 

o produto oriundo da pesquisa: processos ou produtos provenientes exclusivamente a partir 

da prática profissional na qual o profissional encontra-se inserido. 

Em 2002, Virmond já trazia algumas contribuições no sentido de que o olhar 

abrangente deve se estender às demais áreas que, gradativamente, fogem àquela visão da 

relação universidade/empresa. Ainda sobre as suas considerações, o autor aponta que, em 

um primeiro momento, existe um distanciamento das objetivações dos MP criados para o 

campo da saúde, especificamente na área da Enfermagem; todavia, o mesmo autor entende 

que na atualidade existe uma forte demanda por profissionais altamente qualificados para 

agestão dos processos de saúde e para a formulação de políticas que, longe do 

academicismo, requerem uma visão pragmática e operacional, mas não menos qualificada, 

para enfrentar os enormes desafios dos modelos sanitários vigentes em confrontação com a 

condição econômica e social da população.  

Nesta direção, analisa-se que a definição de MP da própria CAPES possibilitou a 

criação de cursos dessa modalidade de ensino por outras áreas,que não exatas, permitindo, 

assim, a sua expansão para a qual a Enfermagem tem contribuído. Compreende-se que essa 

modalidade de ensino possibilita e, ao mesmo, torna-se para a ciência da Enfermagem uma 

potencialidade no aprimoramento do cuidado, da gestão, do ensino e da própria pesquisa, 

nas várias dimensões abarcadas pelo fazer da profissão (SCOCHI; MUNARI,2012). 

Embora a proposta inicial do MP não tenha sido direcionada para a área de 

Enfermagem, ela se integra perfeitamente a profissão uma vez, que a mesma ao longo de 

sua existência vem criando bens (processos e produtos) consolidando assim a profissão 

como ciência. Isto se dá ainda no prelúdio da profissão, com Florence Nightingale que, por 

meio deintervenções simples no ambiente, conseguiu reduzir os índices de mortalidadedos 

soldados feridos na guerra da Criméia de 42% para 2% (FONTANA; LAUTERT, 2006). 

Nesta época, que antecede a revolução industrial, nem se cogitava falar em processos e 

produtos e nossa precursora brilhante delineou processos a partir de suas observações e 

análises, consolidando as bases da nossa profissão. 
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"assegurar a existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para 

atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país" (BRASIL, 2008). 

A elaboração e a aprovação da primeira LDB da Educação Nacional, em 1961, 

ocorreram em meio a uma ampla discussão teórica sobre as mudanças necessárias para que 

a educação brasileira se modernizasse (BRASIL, 1961). Contudo, tal lei, 

especificamenteoseu Art. 69, que trata dos cursos de pós-graduação, não se encontra clara, 

de modo que houve a necessidade de esclarecimentosquanto a esses cursos, “tanto do 

ponto de vista escolar, como administrativo, seria louvável uma conceituação mais precisa, 

de caráter mais operacional que doutrinária” (ALMEIDA JUNIOR, et al, 2005, p.162). 

Como na LDB/61 estes critérios não se encontravam devidamente elucidados, o 

Parecer n° 977/65 determinouque essamodalidade de ensino deveria ter a mesma 

configuração do modelo norte americano, sendo destinadaà formação de pesquisadores e 

docentes para os cursos superiores, e efetuada em dois ciclos sucessivos equivalentes aos 

“master” e “doctor”. Procurou-se, por meio deste parecer, definir a natureza e os objetivos 

dos cursos de pós-graduação à luz da doutrina e do texto legal, concluindo por apresentar 

as suas características fundamentais na forma da exigência legal (Op. cit) 

Segundo o texto do referido parecer, o estudante moderno somente poderá obter, ao 

nível da graduação, os conhecimentos básicos de sua ciência e de sua profissão. Em 

decorrência do processo de avanço das ciências, bem como da globalização, o simples ato 

de graduar-se não confere todos os saberes inerentes à profissão, vistos que todas as áreas 

de conhecimento possuem suas subáreas. De tal modo, se torna premente um meio que 

viabilize a aquisição de conhecimentos intrínsecos a um determinado ramo específico 

dentro de sua área de conhecimento.  

Para alguns, o simples ato de graduar-se satisfaz seus interesses pessoais, para 

outros não. Esses últimos podem considerar a pós-graduação como um upgrade,como uma 

possibilidade de melhorar a sua especialização ou de se inserir no campo da pesquisa 

científica. Neste sentido, a pós-graduação moderna tem como objetivo:  

Proporcionar ao estudante aprofundamento do saber que lhe permita alcançar 
elevado padrão de competência científica ou técnico-profissional, impossível de 
adquirir no âmbito da graduação. Mas, além destes interesses práticos imediatos, 
a pós-graduação tem por fim oferecer, dentro da universidade, o ambiente e os 
recursos adequados para que se realize a livre investigação científica e onde 
possa afirmar-se a gratuidade criadora das mais altas formas da cultura 
universitária (ALMEIDA JUNIOR, et al, 2005, p. 164). 
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Antes da emissão do referido parecer, o processo de consolidação da pós-graduação 

ainda se encontrava em estágios iniciais, assim, muitos dos nossos pesquisadores 

precisaram sair do País para obter suas titulações de mestres e doutores. Como as décadas 

de 1960/1970 foram marcadas pela ascensão industrial (PASTORE, 2001),houve uma 

necessidade emergente de se formalizar oscursos de pós-graduação para que o País pudesse 

formar seus próprios cientistas.  

Nas décadas de 1960 e, principalmente, na de 1970, o governo brasileiro passa a 

investir maciçamente na formação de profissionais de maior poder multiplicador – os 

professores do ensino superior – para garantir a formação dos quadros de docentes e 

pesquisadores, essenciais para a expansão do próprio sistema e para a promoção da 

pesquisa científica e tecnológica no País. A partir de então, o crescimento da pós-

graduação no Brasil baseia-se em cursos de mestrado que, com raras exceções, se 

caracterizam predominantemente como o primeiro degrau para a qualificação acadêmico-

científica necessária à carreira universitária, caracterizando-se também como etapa 

preliminar na obtenção do grau de doutor (PIQUET; LEAL; TERRA, 2005).  

Na visão de Gil (2008), a preparação do docente universitário desde aqueles tempos 

foi precária. De acordo com o autor, a maioria dos docentes brasileiros que leciona em 

estabelecimentos de ensino superior não passou por qualquer processo sistemático de 

formação pedagógica. Ele ainda mostra certo vigorna crença de que o fundamental para o 

exercício da docência no nível superior de ensino, além do domínio do conteúdo a ser 

ministrado, é a titulação como mestre ou doutor.  

Com base nestas premissas relacionadasàinexistênciade formação específica para os 

nossos professorados, o Parecer n°977/65 aponta os três motivos fundamentais que 

exigiram, de imediato, a instauração de um sistema de cursos de pós-graduação: 

1) Formar professorado competente que possa atender à expansão quantitativa do 

nosso ensino superior garantindo, ao mesmo tempo, a elevação dos atuais níveis de 

qualidade;  

2) Estimular o desenvolvimento da pesquisa científica por meio da preparação 

adequada de pesquisadores;  

3) Assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores intelectuais do mais 

alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento nacional em todos os 

setores. 

O referido parecer também apresenta e distingue as duas modalidades de ensino de 

pós-graduação:Latosensu - cursos de especialização - e stricto sensu - cursos de Mestrado 
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e Doutorado, ambas pautadas nos moldes americanos, não como cópias, mas como 

modelos para a construção desta modalidade em nosso País.  

A Alemanha por ser um país que foi referência para os modelos norte-americanos 

de ensino a configuração da pós-graduação já em seu prelúdio definia a modalidade de 

ensino stricto sensu – mestrado e doutorado em níveis de hierarquização.  E já nesta época 

possuía a diferenciação entre estes cursos de forma acadêmica e profissional (ALMEIDA 

JUNIOR, et al, 2005). 

Com o intuito de aferir qualidade a esses cursos, sua implantação e implementação 

implicou rigorosa seletividade intelectual, estabelecendo-se requisitos de admissão tanto 

mais severo quanto mais alto o padrão da universidade, até mesmo porque, uma vez 

admitido, o candidato enfrentará rigorosos exames eliminatórios, exigindo-se dele intenso 

trabalho intelectual ao longo do curso. 

Medianteo fomento destas discussões, o Parecer n°977/65 estabelece as seguintes 

conclusões sobre as características fundamentais dos cursos de pós-graduação 

correspondentes aos dois níveis: 

1) A pós-graduação de que trata a alínea b do art. 69 da LDB é constituída pelo 

ciclo de cursos regulares em seguimento à graduação e que visam a desenvolver e 

aprofundar a formação adquirida nos cursos de graduação e conduzem à obtenção de grau 

acadêmico; 

2) A pós-graduação compreenderá dois níveis de formação: mestrado e doutorado. 

Embora hierarquizados, o mestrado não constitui condição indispensável à inscrição no 

curso de doutorado; 

3) O mestrado pode ser encarado como etapa preliminar na obtenção do grau de 

doutor ou como grau terminal; 

4) O doutorado tem por finalidade proporcionar formação científica ou cultural 

ampla e aprofundada, que desenvolva a capacidade de pesquisa e de criação nos diferentes 

ramos do saber; 

5) O doutorado de pesquisa terá a designação das seguintes áreas: letras, ciências 

naturais, ciências humanas e filosofia; os doutorados profissionais se denominam segundo 

os cursos de graduação correspondentes. O mestrado será qualificado pelo curso de 

graduação, área ou matéria a que se refere; 

6) Os cursos de mestrado e doutorado devem ter a duração mínima de um e dois 

anos respectivamente. Além do preparo da dissertação ou tese, o candidato deverá estudar 

certo número de matérias relativas à sua área de concentração e ao domínio conexo, 
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submeter-se a exames parciais e gerais, e provas que verifiquem a capacidade de leitura em 

línguas estrangeiras. Pelo menos uma para o mestrado e duas para o doutorado; 

7) Por área de concentração entende-se o campo específico de conhecimento que 

constituirá o objeto de estudos escolhido pelo candidato, e por domínio conexo qualquer 

matéria não pertencente àquele campo, mas considerada conveniente ou necessária para 

completar sua formação; 

8) O estabelecimento deve oferecer um elenco variado de matérias a fim de que o 

candidato possa exercer sua opção. As matérias, de preferência, serão ministradas sob a 

forma de cursos monográficos dos quais, seja em preleções, seja em seminários, o 

professor desenvolverá, em profundidade, um assunto determinado; 

9) Do candidato ao mestrado exige-se dissertação, sobre a qual será examinado, que 

revele domínio do tema escolhido e capacidade de sistematização; para o grau de doutor 

requer-se defesa de tese que represente trabalho de pesquisa importando em real 

contribuição para o conhecimento do tema; 

10) O programa de estudos do mestrado e doutorado se caracterizará por grande 

flexibilidade, deixando-se ampla liberdade de iniciativa ao candidato que receberá 

assistência e orientação de um diretor de estudos. Constará o programa, sobretudo, de 

seminários, trabalhos de pesquisa, atividades de laboratório com a participação ativa dos 

alunos; 

11) O mesmo curso de pós-graduação poderá receber diplomados provenientes de 

cursos de graduação diversos, desde que apresentem certa afinidade. Assim, por exemplo, 

ao mestrado ou doutorado em administração pública poderiam ser admitidos bacharéis em 

direito ou economia; em biologia, médicos ou diplomados em história natural; 

12) Para matrícula nos cursos de pós-graduação, além do diploma do curso de 

graduação exigido por lei, as instituições poderão estabelecer requisitos que assegurem 

rigorosa seleção intelectual dos candidatos. Se os cursos de graduação devem ser abertos 

ao maior número, por sua natureza, a pós-graduação há de ser restrita aos mais aptos; 

13)Nas universidades, a pós-graduação de pesquisa ou acadêmica deve ser objeto 

de coordenação central, abrangendo toda área das ciências e das letras, inclusive das que 

fazem parte do ciclo básico das faculdades profissionais; 

14) Conforme o caso, aos candidatos ao doutorado serão confiadas tarefas docentes, 

sem prejuízo do tempo destinado aos seus estudos e trabalhos de pesquisa; 

15) Aconselha-se que a pós-graduação se faça em regime de tempo integral, pelo 

menos no que se refere à duração mínima dos cursos; 
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16) Os cursos de pós-graduação devem ser aprovados pelo Conselho Federal de 

Educação para que seus diplomas sejam registrados no Ministério da Educação e possam 

produzir efeitos legais. Para isso o Conselho baixará normas fixando os critérios de 

aprovação dos cursos. 

Newton Sucupira foi o primeiro a abordar a educação profissional como uma 

necessidade, relatando comoum dos motivos fundamentais para instauração do sistema de 

cursos pós-graduados: “assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores 

intelectuais do mais alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento 

nacional em todos os setores” (ALMEIDA JUNIOR, et al, 2005) 

Assim, apesar das recomendações contidas no Parecer Sucupira, a pós-graduação 

brasileira institucionalizou, durante vários anos, o MA como único formato de ensino em 

nível de mestrado. Em 1995, 30 anos após o Parecer Sucupira, a CAPES instituiu uma 

comissão composta por seis acadêmicos e dois representantes dos setores produtivos, com 

o intuito de analisar as demandas do mercado de trabalho e averiguar a possibilidade de 

aproximação dos cursos stricto sensu com o contexto empresarial. Após um ano de 

discussões, o resultado do trabalho da comissão foi um documento intitulado “Mestrado no 

Brasil: a situação e uma nova perspectiva”. A partir do documento, a diretoria colegiada da 

CAPES elaborou uma proposta e a submeteu ao conselho superior da agência, sob o título 

Programa de flexibilizaçãodo modelo de pós-graduação senso estrito em nível de 

mestrado, trazendo as seguintes considerações (BRASIL, 1995): 

1º. A instituição proponente deve demonstrar possuir condições favoráveis ao 
desenvolvimento consistente e de longo alcance do ensino de pós-graduação, 
assegurando-lhe profundidade e perspectiva adequadas.  
  
2º.Os docentes e orientadores devem ser portadores do título de doutor ou de 
qualificação profissional inquestionável. Dos docentes doutores se exigirá que 
tenham produção intelectual de alto nível, divulgada de acordo com os padrões 
reconhecidos para sua área de conhecimento. Os docentes selecionados por 
qualificação profissional poderão atuar como co-orientadores. Eles deverão 
constituir uma parcela restrita do corpo docente, e sua escolha deve ser 
pertinente aos objetivos do curso, cuidadosamente justificada, documentada e 
controlada; as condições de trabalho e de carga horária, embora sem exigirem 
dedicação integral, devem ser compatíveis com as necessidades do curso.  
 
3º. O curso deverá articular as atividades de ensino com as aplicações de 
pesquisas, em termos coerentes com seu objetivo, de forma diferenciada e 
flexível. A existência de pesquisa de boa qualidade na instituição e de projetos 
em parceria com o setor produtivo, bem como a oferta de atividades de extensão, 
são requisitos essenciais ao credenciamento institucional para oferta deste tipo de 
curso.  
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4º. A estrutura curricular deve ser clara e consistentemente vinculada à 
especificidade do curso e ser compatível com um tempo de titulação mínimo de 
um ano.  
 
5º. O estudante deve apresentar trabalho final que demonstre domínio do objeto 
de estudo e capacidade de expressar-se lucidamente sobre ele. De acordo com a 
natureza da área e com a proposta do curso, esse trabalho poderá tomar formas 
como, entre outras, dissertação, projeto, análise de casos, performance, produção 
artística, desenvolvimento de instrumentos, equipamentos e protótipos.  
 
6º.Com vistas à consolidação da experiência nessa modalidade de Mestrado, a 
recomendação de cursos, de início, se limitará a projetos oriundos de instituições 
que já possuam curso (s) de pós-graduação com conceito A ou B. A critério do 
Grupo Técnico Consultivo, poderá ser considerada proposta que se origine de 
instituição altamente qualificada, mas sem tradição de ensino pós-graduado. Na 
fase inicial a avaliação deverá ser feita anualmente, por meio de comissões de 
avaliação da Capes, complementadas pela inclusão de representantes de setores 
da sociedade interessados no curso. Essas comissões poderão, quando 
necessário, apresentar caráter interdisciplinar, e deverão utilizar critérios 
pertinentes à proposta e aos objetivos dos cursos. A produção técnico-
profissional decorrente de atividades de pesquisa e extensão, deverá ser 
especialmente valorizada.  
 
7º. O curso deverá procurar o autofinanciamento, devendo ser estimuladas 
iniciativas de convênios com vistas ao patrocínio. Na análise pelo Grupo Técnico 
Consultivo a recomendação para o fomento levará em conta a existência de 
segmentos de mercados profissionais - habitualmente no setor de serviços e com 
forte participação estatal - onde o autofinanciamento não será de fácil 
concretização e onde, portanto, a Capes deverá manter suas habituais formas de 
apoio. 

Este documento foi posteriormente transformado na Resolução n° 1/95 que, por sua 

vez, deu origem a Portaria n° 47, de 17 de outubro de 1995, que distingue os MA, até então 

em vigor exclusivo no Brasil, dos mestrados profissionalizantes, como eram em princípio 

denominados os MP. Ainda no ano de 1995 o então presidente da CAPES, Abílio Baeta, 

assina o documento “CAPES: metas da atual gestão” (BISPO, 2014). 

Nesse movimento, algumas universidades brasileiras iniciaram o processo de 

criação dos cursos de mestrados e doutorados com destaque para a Universidade de 

Brasília e a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) (SANTOS, 

2003).  

Percebendo as necessidades de manter um padrão de excelência dos cursos de pós-

graduação a nível stricto sensu no Brasil, a partir de 1976 ou 1977, a CAPES passa a 

empregar um sistema de avaliação para esses cursos, analisados por comissões montadas 

especificamente para com estefim: “a proposta era avaliar, acompanhando a evolução 

quantitativa e detectando os níveis de qualidade, problemas e carências desses programas” 

(SOUZA; PAULA, 2002, p.7). 
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Ainda de acordo com as autoras supracitadas, mediante as propostas de avaliação 

foi criado o I Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG), o qual explicitava a preocupação 

com a regulamentação da expansão do sistema de cursos, a manutenção do padrão de 

qualidade, a qualificação docente das instituições de ensino superior, a eficiente alocação 

de recursos públicos e o estabelecimento de um fluxo permanente de informações que 

permitissem aos órgãos públicos a operacionalização de estratégias e a fixação de 

prioridades. Este PNGP se dá até os dias atuais. 

Nos últimos 30anos, a pós-graduação stricto sensude modalidade acadêmica vem 

crescendo e se definindo no contexto de suas especificidades, tanto no Brasil quanto em 

muitos outros países. No Brasil em particular, por meio de agências de fomento à pesquisa 

e à formação de recursos humanos, como a CAPES, surgiram comunidades de 

pesquisadores e produziu-se um considerável corpo de conhecimento, em ambos os casos 

(Mestrado e Doutorado) com o reconhecimento das comunidades internacionais 

correspondentes. No entanto, em que pese o esforço dessas comunidades, esse corpo de 

conhecimentos não teve ainda impacto significativo no sistema acadêmico, em particular 

na sala de aula, o que coloca, de forma evidente, a necessidade de ações que revertam este 

quadro (MOREIRA, 2004). 

4.2 Mestrado Acadêmico em Enfermagem 

O nível de desenvolvimento humano de um país depende necessariamente da 

qualidade da educação promovida por suas instituições, tal assertiva já fora evidenciada no 

Parecer n° 977/65. Todavia, essa relação fica ainda mais clara quando se realiza uma 

análise quantitativa dos programas de mestrado e doutorado direcionados a pessoas que 

possuem um diploma de graduação e realizam pesquisa acadêmica sobre um assunto 

específico (TANJI, 2015). 

Analise-se que o início desta modalidade no Brasil se deva crescimento do País, em 

especial em termos, econômicos, o que fomentou a necessidade de se oficializar esses 

cursos, principalmente nas regiões mais desenvolvidas, sobretudo a Sudeste.  

Para fortalecer as bases filosóficas da pós-graduação, no início dos anos 1970 duas 

docentes da Escola de Enfermagem Anna Nery da Universidade Federal do Rio de Janeiro 

(UFRJ) passaram a compor o quadro de assessores da CAPES(RIVERO GUTIÉRREZ 

etal., 2001).Frente a este desafio, a escola torna-se a pioneira nessa modalidade de ensino 

na Enfermagem,iniciando sua primeira turma de MA composta principalmente por 

docentes das escolas de enfermagem dosestados do Rio de Janeiro e de São Paulo, com o 
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desígnio de formar mestres que pudessem expandir a pós-graduação da área de 

Enfermagem(SCOCHI et al., 2013). 

De acordo com Scochi et al. (2013),historicamente, a década de 1970 foi o marco 

na criação dos cursos de mestrados, pois, mediante a necessidade de expansão dessa 

modalidade stricto sensu,foram criados mais setecursos de MA, a maioria naRegião 

Sudeste, porém com participação das Regiões Sul e Nordeste: 

1973: Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo - Enfermagem; 

1975: Escola Psiquiátrica e em 1979, Enfermagem Fundamental pela Escola de 

Enfermagem de Ribeirão Preto; 

1976: Universidade Federal de Santa Catarina e Universidade do Rio Grande do 

Sul; 

1978: Departamento de Enfermagem da Escola Paulista de Medicina; 

1979: Universidade Federal da Bahia e da Paraíba.   

A pós-graduação brasileira, como modalidade stricto sensu, está completando seus 

quarenta anos e é, sem dúvida, uma experiência consolidada, tendo atingido significativo 

êxito, com bons resultados a contabilizar. Valiosa tem sido sua contribuição para o melhor 

conhecimento dos diversos aspectos da realidade brasileira bem como para a qualificação 

de um expressivo contingente de profissionais nos diversos campos de atividade formando 

um quadro de especialistas, cuja atuação competente e dedicada se faz marcante no âmbito 

teórico e prático de todas as áreas do conhecimento, ao mesmo tempo em que tem 

respondido por significativo acúmulo de resultados da ciência praticada sob sua égide 

(SEVERINO, 2009). 

Inicialmente, a política de pós-graduação no Brasil focalizou a capacitação dos 

docentes das universidades, posteriormente voltou seu interesse para os desempenhos do 

sistema de pós-graduação e para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnologias, 

nas universidades, direcionadas ao atendimento das necessidades nacionais (RICO, 2013). 

Isto porque, nesta época, havia uma carência de profissionais qualificados nos mais 

diversos setores, principalmente no campo da Enfermagem.  

Apesar de o referido parecer Sucupira 977/65 destacar as possibilidades da criação 

das duas modalidades de curso na Enfermagem, a que alavancou foi a acadêmica, talvez 

por seu objetivo inicial se direcionar para a formação de docentes. A região que teve e tem 

maior destaque no cenário nacional devido ter os cursos na modalidade stricto sensu foi a 

Região Sudeste, em razão de ela devido às instituições de renome, como a UFRJ e a 

Universidade de São Paulo (USP).  



85 

Uma das principais razões que legitima o número expressivo de MA decorre da 

própria forma com que a pós-graduação brasileira se estruturou, deriva com os primeiros 

delineamentos na LDB de 1961, a qual culminou com a necessidade de revisão referida lei, 

gerando o novo documento a partir doparecer n° 977/65, de Newton Sucupira. De acordo 

com Munari et al. (2014), neste parecer, a defesa de se instituir esse nível de formação se 

firmava na necessidade de assegurar treinamento eficaz a técnicos e a trabalhadores para 

atuarem na transferência de conhecimento. 

4.3 Mestrado Profissional em Enfermagem 

As mudanças tecnológicas e as correntes transformações em praticamente todos os 

cenários brasileiros têm demandado profissionais com perfis de especialização distintos 

dos tradicionais. Frente a estas novas exigências de mercado, observa-se o surgimento de 

programas de mestrado com características diferentes dos até então existentes no sistema 

de pós-graduação do País. São diferenças que se manifestam na orientação dos currículos, 

na composição do corpo docente e discente, nas formas de financiamento e nos arranjos 

institucionais (INFOCAPES, 1997). 

Após quase 30 da implementação da pós-graduação stricto sensudemodalidade 

acadêmica (mestrado e doutorado) e a consequente qualificação profissional e introdução 

de novas tecnologias no mercado de trabalho em saúde, mudanças importantes foram 

verificadas neste cenário, que se traduzem em melhor qualidade da assistência. No campo 

da Enfermagem, este fenômeno não é diferente, reforçando, assim, a necessidade da 

qualificação profissional em nível da pós-graduação stricto sensu. 

Como já ressaltado anteriormente, quando da criação dos cursos stricto sensu no 

Brasil, pensou-se nas duas modalidades - acadêmico e profissional, entretanto, talvez por 

questões de imaturidade acadêmica ou até mesmo de vontade política, o profissional não 

alavancou.  

No que tangeao ensino de Enfermagem no Brasil, desde a sua existência ele vem 

passando por transformações frente às exigências de se formar recursos humanos com 

perfil adequado às necessidades de saúde da população e à legitimidade de seu papel na 

produção de conhecimentos, produtos e tecnologias inovadoras que possam ser de utilidade 

para a sociedade (ERDMANN; FERNANDES; TEIXEIRA, 2011). 

No que diz respeito à criação de um curso de pós-graduação eficiente, segundo a 

Mestrado Profissional (1997, p. 147): 



86 

a) Formar profissionais criadores, capazes de desenvolver novas técnicas e 

processos tendo em vista a expansão da indústria brasileira e as necessidades do 

desenvolvimento em todos os setores; 

b) Transformar a universidade em centro criador; e 

c) Formar professores qualificados para a expansão quantitativa do ensino superior.  

Foi também feita clara distinção entre cursos de especialização (destinados a 

treinamento, formação de atitudes e habilidades, sem abranger o campo total do saber em 

que se insere a especialidade) e cursos de mestrado, que podem também implicar 

especialização e operar no setor técnico-profissional, mas sempre no contexto de uma área 

completa de conhecimento, ou dando ampla fundamentação à aplicação de uma técnica ou 

ao exercício de uma profissão. 

No que diz respeito ao MP, compreende-se que este esteja em consonância às 

necessidades dos paradigmas atuais do ensino, da pesquisa e do SUS, sendo um programa 

que oferece uma estrutura educacional que poderá conduzir à descoberta, à invenção e à 

resolução dos problemas oriundos do campo da prática em suas várias instâncias: 

organizacional, assistencial ou educacional.  

Nesta perspectiva, Kuhn (2011a, p.58) diz que: 

Mesmo se o objetivo da ciência não consiste em descobrir novidades 
substantivas de importância capital e se o fracasso em se aproximar do resultado 
antecipado é geralmente considerado como um fracasso pessoal do cientista – 
então porque tanto trabalho a esses problemas? Parte da resposta já foi 
apresentada. Pelo menos para os cientistas, os resultados obtidos pela pesquisa 
normal são significativos porque contribuem para aumentar o alcance e a 
precisão com os quais o paradigma pode ser aplicado.  

Tozzini (2014) contribui explicitando que um programa de pesquisa é considerado 

degenerativo quando recorre a ajustes ad hoc13 somente para explicar os fatos que os 

motivaram, mas não prevê nada novo ou prevê algo novo e não o corrobora. Um programa 

é chamado de teoricamente progressivo, quando modificações no cinturão geram novas e 

inesperadas predições. Se suas novas predições são corroboradas, ele é chamado de 

empiricamente progressivo. Acredita-se que o MPE se encontra nessa perspectiva, uma vez 

que, na atual conjuntura, não se conceba mais que a única maneira de se fazer pesquisa, 

isto é, a maneira tradicional. 

                                                 

13 É uma expressão latina que significa: para determinado fim.  
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Muitas iniciativas começaram a se desenvolver com sucesso no Brasil por meio da 

oferta de cursos de mestrado, dirigidos à formação de profissionais. Tais cursos 

incorporam grandes transformações em relação aos paradigmas tradicionais de 

especialização (INFOCAPES, 1997). De acordo com Piquet, Leal e Terra (2005), urgia 

estimular a expansão do ensino superior e fazê-lo segundos novos paradigmas de 

qualidade, pois até então não se dispunha de pessoal qualificado para os postos em que se 

exigem conhecimento e técnicas, indispensáveis ao tipo atual de sociedade, eminentemente 

industrial e tecnicista.  

Ainda de acordo com estes autores, partir da década de 1990, fatores relacionados 

com as profundas transformações observadas em nossa sociedade – globalização da 

economia, modernização dos sistemas de produção, aumento da competitividade – 

determinaram uma crescente demanda por profissionais com perfil de qualificação 

especializada e não voltada para a pesquisa acadêmica.  

No tocante à contextualização histórica sobre o MP no País, este teve início no final 

da década de 1980, tomou corpo na década de 1990 e foi concretizado efetivamente nos 

anos 2000, após a Portaria n° 080, de 16 de dezembro de 1998, que o reconheceu 

legalmentecomo uma modalidade de ensino  e estabeleceu, por meio da CAPES, as suas 

diretrizes (BARROS; VALENTIM; MELO, 2005). 

Como visto, durante a década de 1990 o ensino superior passou por intensas 

reformas. As transformações legais buscaram construir uma nova estrutura e tornar 

legítima essa nova silhueta educacional pela absorção social. A pós-graduação stricto 

sensu nunca passou por modificações tão profundas (lócus diferenciados das tradicionais 

academias, ensino a distância, Mestrado Profissionalizante) (BRASIL, 2001). 

Apesar de se usar com frequência a palavra flexibilidade para tratar de MP, deve-se 

entender o mesmo como um curso distinto do MA, com objetivos claros e que, por sua 

própria natureza, precisa seguir caminho distinto. Todavia, a criação dessa modalidade se 

assentou pejorativamente na base do MA, sendo este o grande equívoco no seu tratamento, 

pois não permite que ele seja visto como estratégia de formação profissional com natureza 

e estrutura próprias (BISPO, 2014).  

De início, os MP foram vistos como cursos de especialização com dissertação, que 

teriam como objetivo último aumentar o “valor de mercado” desses cursos. Apesar do fato 

de que algumas instituições de ensino superior tenham efetivamente buscado esse caminho, 

é possível, entretanto, estabelecer uma diferença que não se restrinja aos aspectos 
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burocráticos da questão, mas sim à diferença conceitual entre os dois tipos de curso. Desta 

forma Piquet, Leal e Terra (2005, p. 33) ressaltam que: 

Os cursos de especialização possibilitam a verticalização do conhecimento em 
uma subárea específica, visando uma qualificação circunscrita. O objeto de um 
curso de especialização é, portanto, o de ensinar técnicas. Já os MP podem ser 
vistos como cursos que, a partir de uma visão horizontal do saber consolidado 
em um campo disciplinar com as evidentes relações interdisciplinares, busca 
enfrentar problemas concretos, utilizando, de forma direcionada, o conhecimento 
existente para equacionar tais problemas. Seu objeto é a aplicação, em um campo 
profissional definido, de conhecimentos e métodos científicos atualizados.  

Esses cursos possuem objetivos claros, em especial, o de capacitar profissionais 

qualificados para o exercício da prática profissional avançada e transformadora nas mais 

diferentes áreas de atuação, transferir conhecimento para a sociedade visando melhorar a 

eficácia e a eficiência das organizações públicas e privadas e contribuir para agregar 

competitividade e aumentar a produtividade em empresas, organizações públicas e 

privadas (BRASIL, 2009).  

Apesar de o Parecer Sucupira, em 1965, já abordar a educação profissional como 

uma necessidade, relatando dentre os motivos fundamentais para instauração do sistema de 

cursos pós-graduados “assegurar o treinamento eficaz de técnicos e trabalhadores 

intelectuais do mais alto padrão para fazer face às necessidades do desenvolvimento 

nacional em todos os setores”(ALMEIDA JUNIOR, et al, 2005), foi só em 1999 que o MP 

formou seus primeiros egressos. E foi em dezembro de 2009, após uma discussão profícua 

nas décadas de 1990 e 2000 sobre o futuro da pós-graduação no Brasil, que foi instituída a 

Portaria 17, a partir da qual os objetivos do MP foram delimitados (BRASIL, 2009). 

A criação do MP no Brasil é relativamente recente, tendo como um dos marcos 

regulatórios a Portaria Normativa n° 7, de 2 de junho de 2009, posteriormente revogada 

pela Portaria n° 17, de 28 de dezembro de 2009, a qual, em seu Artigo 3º, define o MP 

como modalidade de formação pós-graduada stricto sensu que possibilita (BRASIL, 2009): 

• A capacitação de pessoal para a prática profissional avançada e transformadora 

de procedimentos e processos aplicados, por meio da incorporação do método científico, 

habilitando o profissional para atuar em atividades técnico-científicas e de inovação;  

• A formação de profissionais qualificados pela apropriação e aplicação do 

conhecimento embasado no rigor metodológico e nos fundamentos científicos;  

• A incorporação e atualização permanentes dos avanços da ciência e das 

tecnologias, bem como a capacitação para aplicar os mesmos, tendo como foco a gestão, a 
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produção técnico-científica na pesquisa aplicada e a proposição de inovações e 

aperfeiçoamentos tecnológicos para a solução de problemas específicos. 

Segundo o Aplicativo para Propostas de Cursos Novos (APCN): 

A principal diferença entre o MA e o MP é o produto, isto é, o resultado 
almejado. No MA, pretende-se pela imersão na pesquisa formar, em longo prazo, 
um pesquisador. No MP, também deve ocorrer a imersão na pesquisa, mas o 
objetivo é formar alguém que, no mundo profissional externo à academia, saiba 
localizar, reconhecer, identificar e sobretudo utilizar a pesquisa de modo a 
agregar valor a suas atividades, sejam essas de interesse mais pessoal ou mais 
social(APCN, 2005, p. 164). 

Em consonância com a definição da respectiva proposta supracitada, Barros, 

Valentim e Melo (2005, p. 131) dizem que os MP podem ser conceituados como: 

Um tipo de formação pós-graduada que envolve uma grande diversidade de 
formatos específicos para o seu funcionamento. É a capacitação para a prática 
transformadora por meio da incorporação do método científico. Volta-se para um 
público preferencialmente oriundo de fora da academia e destina-se à gestão, 
produção e aplicação do conhecimento orientando para a pesquisa aplicada, a 
solução de problemas, a proposição de novas tecnologias e aperfeiçoamento 
tecnológico.  

Além desses conceitos elaborados pelas referidas autoras, destaca-se, nessa 

modalidade de ensino stricto sensu,a captação de profissionais que possuem um mínimo de 

tempo de formação (5 anos) uma vez que, está quantidade de tempo em um mesmo setor 

dá a condição do mesmo ser considerado um especialista na área de atuação profissional.O 

tempo os transforma em indivíduos com notório saber, em uma respectiva área de atuação, 

seja ela, organizacional, assistencial ou educacional, possibilitando, assim, uma 

contribuição significativa ao mundo do trabalho onde os profissionais estão lotados. 

A Portaria n° 389, de 23 de março de 2017, que revogou a Portaria nº 7/2009, em 

seu Artigo 2º pontua que os objetivos do mestrado e doutorado profissional são: 

I - Capacitar profissionais qualificados para o exercício da prática profissional 

avançada e transformadora de procedimentos, visando atender demandas sociais, 

organizacionais ou profissionais e do mercado de trabalho;  

II - Transferir conhecimento para a sociedade, atendendo demandas específicas e 

de arranjos produtivos com vistas ao desenvolvimento nacional, regional ou local; 

III - Promover a articulação integrada da formação profissional com entidades 

demandantes de naturezas diversas, visando melhorar a eficácia e a eficiência das 

organizações públicas e privadas por meio da solução de problemas e geração e aplicação 

de processos de inovação apropriados; e 
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IV - Contribuir para agregar competitividade e aumentar a produtividade em 

empresas, organizações públicas e privadas. 

De acordo com as portarias supracitadas, pode-se afirmar que o MP visa atender as 

demandas de formação não acadêmica, com vistas à capacitação para a prática profissional 

transformadora com foco em diversas áreas de atuação, visando à solução de problemas 

oriundos da prática assistencial em suas diferentes esferas de atuação, ou proposição de 

inovações a partir da incorporação do método científico e da atualização do conhecimento 

pelo notório saber, isto é, embora estes indivíduos não possuam o título de mestre, são 

reconhecidos por terem conhecimento equivalente(BRASIL, 2017a; BRASIL, 2009). 

Para Fischer (2002, p.7), os MP possuem características essenciais, devendo: 

Expressar associação entre teoria e aplicação, entre prática profissional 
econhecimento;Ser confluência de interesses entre setores acadêmicos e não 
acadêmicosa serem beneficiados pela formação;Ser uma alternativa inovadora, 
que incorpora, de modo criativo, elementos novos aos designs curriculares e às 
estratégias de ensino; Valorizar a experiência do mundo do trabalho, tanto no 
que serefere à inclusão de docentes profissionais, quanto à vivência de oaluno ser 
considerada nas estratégias docentes; Ser o curso respaldado em esquemas de 
articulação entre instituições promotorase os setores profissionais não 
acadêmicosrelacionados com a área do curso; Ser o curso montado a partir do 
mapeamento de competências erequisitos profissionais de uma determinada área 
profissional;Prever esquemas de acompanhamento durante o curso por 
representações dessa mesma área e follow-up dos egressos. 

Com base nesta premissa, pode-se dizer que o MP não é um curso excludente. Ao 

contrário, é ambicioso ao tentar conciliar os antagônicos, os paradoxos dos eixos 

acadêmicos e profissional. Bispo (2014) contribui ressaltando que o MP deve ser 

reconhecido como necessidade e rota alternativa de formação, pois além da formação para 

o ensino e a pesquisa, típicos do MA, ele é uma alternativa de orientar o ensino, em suas 

várias instâncias, para a aplicação.  

Levando em consideração a trajetória de formação de nossos pesquisadores no 

campo da Enfermagem, cabe destacar que os graus de expertises que possuem são nas 

áreas acadêmicas, uma vez que nossa origem nas pesquisas se deu por meio da modalidade 

acadêmica. Tentar romper com esse paradigma consiste em um exercício e movimento 

diário de erros e acertos, e até mesmo de insegurança de se realizar e orientar pesquisas 

desta natureza.  

Segundo o Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPP) 2011/2010, é preciso que tais 

programas de MP possuam a clareza de suas especificidades e que esses não devem ser 

considerados, nem concebidos, como formação aquém daquelas do MA e devem ser 
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avaliados com a ajuda de parâmetros específicos e apoiados dentro de sistemas de bolsas 

(BRASIL, 2010).  

Alguns MP, mesmo os de caráter multiprofissional, continuam focando na 

produção de conhecimento científico-tecnológico e inovação para a geração de produtos e 

processos que possam transformar e qualificar não somente a prática, mas também a 

estrutura organizacional no qual os profissionais encontram-se inseridos. Assim, espera-se, 

neste nível de ensino, não apenas a produção de bens em processos e produtos, mas 

também a difusão e o consumo de pesquisas e tecnologias, que possam contribuir para o 

melhor desempenho dos serviços, qualificando o trabalho em seus diversos campos de 

atuação. 

Além do mais, o processo do saber-fazer pesquisa nesta modalidade de ensino MPE 

virá com o tempo, uma vez que o modelo de pesquisa foi voltado para o modelo acadêmico 

e não o profissional. É necessário compreender a relevância social de cada uma das 

modalidades de mestrado, entendê-los não como concorrentes, mas como opções para 

públicos distintos e com objetivos distintos. Enquanto o MA atende uma preparação para a 

docência e iniciação à pesquisa, o MP atende às necessidades de profissionais que atuam 

no mercado e necessitam de qualificação profissional. Ressalta-se que o MP também 

focaliza no desenvolvimento da competência para a pesquisa, mas de natureza aplicada 

(BISPO, 2014). 

Àmedida que as proposições desta modalidade ficam claras para seus integrantes, e 

mediante o exercício contínuo de aprimoramento de pesquisas que atendam aos objetivos 

por elas estipulados, notoriamente vão surgindo estudos que, de fato, vão ao encontro desta 

modalidade de ensino stricto sensu MP. Isto é, possibilitar maior integração dos 

profissionais com a academia. 

Acredita-se que profissionais experientes com certo grau de expertises não irão 

aprender práticas, mas sim iluminar a prática a partir de teoria apropriada (BISPO, 

2014).Ademais, a partir da titulação deles como mestres, haverá um maior quantitativo de 

publicações de enfermagem derivadas dos MPE, possibilitando, para as universidades e 

para a sociedade, o consumo de relatórios de pesquisa que demonstram como e de que 

maneira se pode produzir pesquisa aplicada que não seja pelas vias tradicionais.  

E por mais árdua que seja a caminhada dosmestrandos, em razão dosdesafios que 

precisam vencer para concluir o programa, como, por exemplo, dar conta de dupla ou tripla 

jornada de trabalho, compreende-se o MP como um qualificador que,ao final 

dessepercurso,trará contribuições significativas para a sociedade, pois 



92 

promovemmudançasna maneira de pensar desses profissionais, tornando-os mais críticos e 

reflexivos. É como já fora dito anteriormente, esse profissional passa a contextualizar os 

problemas oriundos de sua prática não mais de uma forma empírica, mascom base em um 

referencial acadêmico que possa dar credibilidade aos seus questionamentos, e que o 

permita desenvolver pesquisa baseada em evidências. 

Por meio da aplicação do método científico nas pesquisas, acredita-se que outros 

profissionais de áreas afins (ciências da saúde) serão contemplados uma vez que o intuito 

da pesquisa aplicada e oportunizar melhor resolubilidade aos problemas oriundos do dia a 

dia. De certa forma, compreende-se que as instituições que não possuam vínculo com a 

área acadêmica, possivelmente terá uma deficiência em consumir produtos provenientes de 

pesquisas científicas.  

Depreende-se, então, que o MPE se constitui modalidade de formação que 

possibilita contribuir com a redução do distanciamento entre a ciência e a prática 

profissional, rumo à prática baseada em evidências e ao desenvolvimento de tecnologias e 

inovação que atendam às necessidades do mundo do trabalho (SCOCHI; MUNARI, 2012).  

Diferentemente do MA, o MP tem por finalidade estreitar os caminhos entre a 

academia e as instituições de saúde, contribuindo para a mudança efetiva do paradigma 

alicerçado nas contradições existentes entre a teoria e a prática. Ele permite, dessa maneira, 

que o profissional amplie seus conhecimentos com base em referenciais teóricos 

emetodológicos que possam fundamentar e consolidar sua prática profissional, 

qualificando-os para intervir e transformar o seu ambiente de trabalho e tudo aquilo que 

esteja em torno dele. Isto exposto, pode-se afirmar que o pilar principal das políticas 

pedagógicas do MP é a produção de conhecimento por profissionais, tornando-os 

expertises, cujos processos ou produtos configuram-se como instrumentos de intervenção 

no seu mundo de trabalho, apesar da inexistência de uma culturabrasileira de acolhimento 

dessas produções por parte dos gestores. 

Logo, há um distanciamento daquele que simplesmente pensa e daquele que faz. 

Enquanto o primeiro, a partir de teorizações, busca compreender e desvelar certos 

fenômenos, o segundotenta o mesmo processo,mas mediante atividades operacionais – 

práticas, que, em sua maioria, não condizem com a teoria devido às várias implicações as 

quais o campo prático está sujeito. Talvez seja por isso que, em alguns momentos, 

observam-se estranhamentos entre docentes e discentes que fazem o MA e o MPE. 

Kuhn (2011a)diz que quando os membros da profissão não podem mais se esquivar 

das anomalias que subvertem a tradição existente da prática científica, então começam as 
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investigações extraordinárias que finalmente conduzem a profissão a um novo conjunto de 

compromissos, a uma nova base para a prática da ciência. É o que ocorre no MP: ele 

permite que se ouse ao se fazer ciência, que se busquem e se utilizem maneiras de 

pesquisar que não sejam as tradicionais.  

Para a Enfermagem, essa modalidade de ensino torna-se uma potencialidade para 

qualificar o cuidado, a gestão, a educação e a própria pesquisa, que são as dimensões do 

fazer da profissão. Para tanto, os programas devem estar alicerçados em princípios básicos 

que o diferenciem do MA, como aplicabilidade, flexibilidade, organicidade, inovação e 

valorização da experiência profissional, porém, sem perder o rigor das discussões 

acadêmicas (BRASIL, 2013). 

Tozzini (2014) pontua que para um paradigma ser aceito em lugar de outro, deve 

ocorrer uma combinação de diversos fatores, entre eles: resolver os problemas que 

precipitam a crise do antigo paradigma; possuir maior precisão quantitativa dos problemas; 

predizer novos fenômenos, ao lado de outros fatores de natureza social e comunitária, 

como possuir maior poder de persuasão e de influenciar os compromissosda comunidade 

científica que promove o novo paradigma; e criar teorias com maior valor estético.  

Vale ressaltar que um dos tópicos que diferencia o MP do MA é que o primeiro está 

literalmente voltado ao mundo do trabalho no qual o profissional encontra-se inserido. 

Assim, acredita-se que tal modalidade de ensino possa estreitar os atravessamentos 

existentes para os profissionais que não têm aptidão para o ensino (docência), mas que são 

grandes colaboradores em relação às mudanças no cenário de trabalho. Todavia, se observa 

que ao término da pesquisa, mesmo que a busca pelo MP tenha sido motivada por ordem 

financeira ou pessoal, o primeiro a se transformaré o próprio pesquisador,enão o cenário da 

pesquisacuja mudança requer adesão dos gestores.Assim, muitos desses profissionais, 

agraciados pelo poder de transformação que advém da conquista de novos conhecimentos, 

ousam vôos maiores na realização do doutorado, mesmo que seja o de modalidade 

acadêmica. 

Scochi et al. (2013) dizem que o foco dos programas de MPEé a capacitação de 

profissionais para a produção de conhecimento científico-tecnológico e de produtos e 

processos inovadores que possam transformar e qualificar a prática profissional. Além 

disso, neste nível de ensino concebe-se a difusão e o consumo de pesquisas e tecnologias 

que possam contribuir para o melhor desempenho operacional dos serviços, qualificando a 

assistência e/ou o ensino. 
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Considerando as finalidades e diretrizes do MP, reflete-se que as discussões 

tradicionais a respeito do método científico buscam um conjunto de regras que permita a 

qualquer indivíduo que o siga produzir conhecimento. Embora compreendendo que a 

ciência seja feita por indivíduos, o conhecimento científico é intrinsecamente produto de 

um grupo, e que nem sua eficácia peculiar nem a maneira como se desenvolve são 

compreendidas se não houver referência à natureza especial dos grupos que o produzem 

(KUHN, 2011b).  

Ao conciliar esta característica da ciência normal com o que se afirma a respeito do 

MPE, infere-se que a pesquisa orientada por um paradigma seja um meio particular eficaz 

de induzir mudanças no mesmo paradigma que a orienta. Logo, a assimilação de um novo 

tipo de fato exige mais do que um ajustamento aditivo da teoria. Até que tal ajustamento 

tenha sido completado e até que o cientista tenha aprendido a ver a natureza de modo 

diferente, o novo fato não será considerado completamente científico (KUHN, 2011a). 

Como toda história é processual, compreende-se que para se fazer ciência nessa 

nova modalidade de ensino, há um caminho longo a ser percorrido, pois ela necessita ser 

compreendida, percebida e vivenciada em suas várias dimensões, social, acadêmica e 

profissional, até ser literalmente aceita por sua comunidade científica. 

Procurando contextualizar este novo cenário de ensino, Scochi et al. (2013) 

afirmam que o primeiro curso brasileiro de MPE tinha enfoque na área de obstetrícia, 

tendo sido iniciadoem 2001 na Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que 

ofertou apenas uma turma que titulou quatro mestres e encerrou suas atividades 

acadêmicas em 2004, quando a última mestranda defendeu sua dissertação.  

A partir das discussões sobre a necessidade de se abrir um canal por meio do qual 

se pudesse estreitar os elos entre a academia e a assistência, a EEAAC-UFF criou, em 

2002, o Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial (MPEA), o primeiro 

concebido no Brasil. O programa assumiu como objetivosprincipais desenvolver a 

responsabilidade social por meio da efetivação da prática profissional de enfermagem 

baseada em evidências científicas e suscitar entre esses profissionais que atuam na ponta a 

necessidade de transformar os problemas encontrados no cotidiano profissional em objetos 

de estudo (SILVINO, 2013).  

Em razão da inatividade do curso da UNIFESP, a EEAAC/UFF passa a ser a 

pioneira no programa stricto sensu na modalidade profissional na grande área da saúde, 

como também, na área de Enfermagem e no Brasil, a manter seu funcionamento 

ininterrupto até os dias atuais. 
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No artigo O debate sobre o Mestrado Profissional na CAPES: trajetória e 

definições, as autoras Barros, Valentim e Melo (2005) apresentam o panorama histórico da 

MP, partindo das discussões sobre os cursos de cunho acadêmico até chegar àquelas que 

culminaram na criação do MP no Brasil. As autoras iniciam o textotrazendo algumas 

considerações estatísticas quanto à Avaliação Trienal 2001/2003 dos cursos de pós-

graduação no Brasil, concluída em fevereiro de 2005, segundo a qual existiam 115 MP e 

apenas um curso de MPE em funcionamento naquele momento.  

A análise do relatório da Avaliação Trienal 2013 revelou que eram15 os cursos de 

MPE recomendados, dos quais novelocalizados na região Sudeste: cinco no estado de São 

Paulo, três no estado do Rio de Janeiro e um no Espírito Santo. A região Sul apresentava 

três cursos, um em cada estado; a Nordeste contava com dois cursos, localizados no estado 

do Piauí e da Bahia; e a região Centro-Oeste mantinha um curso (BRASIL, 2013). 

Ressalta-se o crescimento expressivo do número de MPE no Brasilnos últimos 

anos: em 2010 haviaapenas três cursose, em 2015 conta-se com 19, representando um 

crescimento de 533%. Esse incremento também se reflete no número de titulações: de 2003 

a 2012 foram titulados 155 mestres profissionais, enquanto nos anos de 2013 e 2014 

titularam-se 95 e 142 mestres, respectivamente (BRASIL, 2015). 

De acordo com o documento de avaliação da CAPES (BRASIL, 2015), de 1998 a 

2012, os Programas de Pós-Graduação (PPG) haviam titulado 155 mestres profissionais, já 

nos anos de 2013 e 2014 foram titulados 237 mestres profissionais, portanto, houve 

crescimento relativo de 91,6% de mestres profissionais nos Programas de Pós-Graduação 

da Área de Enfermagem nesses dois últimos anos. Os titulados também se concentram nas 

regiões Sudeste, Nordeste e Sul, com um número pouco expressivo no Centro Oeste, 

seguindo a distribuição regional dos PPG na área.  

Segundo o relatório de Avaliação Trienal 2016, emitido pela CAPES, observa-se 

que houve um aumento significativo do número de cursos recomendados, tendo atualmente 

23 cursos de MPE recomendados, conforme apresentado na figura 11. É possível notar que 

alguns estados brasileiros não ofertam cursos de MPE - a exemplo das unidades da região 

Norte, quepoderiam contribuir sobremaneira parao incremento das pesquisase da 

qualificação profissional dos enfermeiros dessas localidades e regiões. No entanto, dada a 

expansibilidade desses cursos no País, acredita-se que em breve a região Norte, que possui 

carência de profissionais qualificados no campo da pesquisa profissional,seja contemplada 

com cursos de MP, uma vez que o próprio COFEN enxergaessa modalidade como uma 

estratégia a ser adotada em prol daqualificação profissional e da melhoria da assistência.  
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Figura 11– Distribuição dos Mestrados Profissionais em Enfermagem por região. Brasil, 
2016 

 
Fonte: BRASIL (2016) – Dados quantitativos de programas recomendados e reconhecidos 

Ainda de acordo a Avaliação Trienal 2016, 16 cursos de MPE foram qualificados 

com nota 3, sendo eles vinculados às seguintes instituições: Centro Universitário 

Franciscano (UNIFRA); Centro Universitário São Camilo (CUSC); Faculdade de 

Enfermagem Nova Esperança (FACENE); Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da 

Saúde (FEPECS); Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre 

(UFCSPA); Sociedade Beneficente Israelita Brasileira Albert Einstein (SBIBAE); 

Sociedade de Ensino Superior e Tecnológico do Piauí (UNINOVAFAPI); Universidade de 

Fortaleza (UNIFOR); Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC); Universidade 

do Vale de Rio dos Sinos (UNISINOS); Universidade Estadual de Feira de Santana 

(UEFS); Universidade Federal do Espírito Santo (UFES); UNIRIO; Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (UFRN) e UFF (BRASIL, 2016). 

Com nota 04 tem-seos cursos da Universidade de São Paulo (USP); Universidade 

Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (UNESP); Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB; Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC); e Universidade Federal do 

Paraná (UFPR) (BRASIL, 2016). 
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Em suma,oMP obedece aos procedimentos típicos dessa modalidade de ensino, 
visando à horizontalidade e verticalidade do conhecimento. Visto como 
importante na integração e complementação entre os problemas profissionais e o 
conhecimento gerado na universidade, o MP constitui oportunidade de maior 
aproximação entre os trabalhos conduzidos pela universidade e às demandas 
provenientes do campo social e profissional e por soluções tecnológicas 
(MACIEL; NOGUEIRA, 2012) 

Dentro desse contexto, o mestrado profissional vempreencher as lacunas criadas 
por uma demanda latente, mais expressiva em determinadas áreas do 
conhecimento do que em outras, interessadas em avançar sob o aspecto de uma 
formação profissional altamente qualificada e também de uma produção 
intelectual com forte cunho de aplicação imediata, diferenciando-se daquela 
fundamentalmente acadêmica em função da clientela preferencial e do produto 
final a ser obtido (BARROS; VALETIM; MELO, 2005, p. 130). 

Ainda de acordo com as autoras, o MP pode sercompreendido como: 

um tipo de formação pós-graduada que envolve uma grande diversidade de 
formatos específicos para o seu funcionamento. É a capacitação para a prática 
profissional transformadora por meio da incorporação do método científico. 
Volta-se para um público preferencialmente oriundo de fora da academia e 
destina-se à gestão, produção e aplicação do conhecimento orientado para a 
pesquisa aplicada, a solução de problemas, aproposição de novas tecnologias e 
aperfeiçoamentos tecnológicos (BARROS; VALETIM; MELO, 2005, p. 131).  

4.4 Perspectivas e avanços dos Mestrados Profissionais em Enfermagem 

Em consonância a estas ideologias previamente delineadas foi que, em 2005, 

especificamente no período compreendido entre 29 de março e 1° de abril, com o apoio da 

CAPES, realizou-se o Seminário intitulado Para além da Academia – a Pós-Graduação 

contribuindo para a sociedade, no campus da UNIFESP. Um dos propósitos deste 

seminário foi colocar em pauta a discussão sobre “os modos pelos quais a Pós-Graduação 

efetua a transferência de conhecimento científico de alto nível para a sociedade (BARROS; 

VALENTIM; MELO, 2005, p. 130).  

Os temas propostos para discussão foram Barros,Valentim, Melo(2005, p.130-131): 

Demandas de mestres e doutores fora e além da academia;Oferta de mestres e 
doutores para fora da academia;Relevância, para a sociedade, de transferência do 
conhecimento científico tendo como alvo também o setor público e os 
movimentos sociais;Formas pelas quais cada área considera mais adequada 
transferir à sociedade o conhecimento científico produzido;Posicionamento 
favorável da CAPES em relação ao MP por ser ele avaliado, o que lhe confere 
uma marca distinta do mestrado acadêmico; ePreocupação com as áreas que 
titulam, sobretudo para o exercício da profissão e que não assumem formalmente 
a sua real vocação.  

Como síntese da produção das discussões realizadas neste seminário, pode-se 

destacar que houve um esforço da comunidade científica presente de repensar, entre outros 
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temas, uma modalidade da pós-graduação que viabilizasse formação e, por meio dela, bens 

sob o formato de processos e produtos para os diferentes setores da sociedade igualmente 

de qualidade, mas de natureza diferenciada daquela realizada pelo MA.  

Compreendendo este movimento sob a ótica de Kuhn (2011b), pontua-se que em 

vez de ser considerado um desenvolvimento complexo que se estende no tempo e no 

espaço, a descoberta de novas proposições é algo a ser encarado usualmente como um 

evento unitário que, como qualquer outra coisa, ocorre num indivíduo, num tempo, num 

lugar que podem ser especificados.  

Com o objetivo de fortalecer essa modalidade de ensino no Brasil, principalmente 

no que tange aos critérios de avaliação dos cursos para que não tenham o mesmo 

direcionamento do MA, foi que as instituições que oferecem MPE, em consonância com as 

diretrizes da Política Nacional de Ciência Tecnologia em Inovação em Saúde, pensaram na 

criação de fóruns para se discutir tópicos ainda não esclarecidos para a Enfermagem.  

O primeiro fórum, que ocorreu entre os dias 25 e 27 de maio de 2011, na cidade de 

Niterói, RJ, foi promovido pela EEAAC/UFFsob o título I Fórum de Integração de 

Mestrados Profissionais em Enfermagem. De acordo com a proposta do evento, o objetivo 

principal foi eradiscutir questões internas e encontrar soluções para os problemas 

enfrentados peloscursos. Contou com a presença de representantes dos nove cursos de 

MPE existentes no País à época e de outros MP de áreas correlatas, além de terem sido 

inscritos 48 produtos/trabalhos para apresentação. Esse fórum originou um documento que 

foi encaminhado à CAPES, indicando a necessidade de se avançar na discussão dos 

critérios específicos de avaliação dos MPE e de se criar uma comissão para trabalhar 

nestaperspectiva(ANAIS I FORUM, 2011). 

De acordo com os organizadores do evento, o I Fórum constituiu-se como uma 

estratégia de aproximação entre as instituições que oferecem cursos de MP no País, um 

espaço para que questões relevantes, como financiamento, modelos pedagógicos, avaliação 

dos cursos pela CAPES e a forma de implantação da inovação tecnológica,fossem 

discutidas e ganhassem espaço na agenda do debate nacional (ANAIS I FORUM, 2011). 

Em fevereiro de 2012, um primeiro grupode avaliadores, foi composto por 

designação da Coordenação da Área –CAPES, quando se procedeu a revisão da ficha de 

avaliação do MP, proposta como documento provisório e que foi utilizado como balizador 

para a avaliação do triênio 2010-2012 (SCOCHI; MUNARI, 2012). 

O II Fórum de Integração de Mestrados Profissionais em Enfermagem aconteceu 

em Vitória, Espírito Santo, sob organização daUFES. Este evento aconteceu nos dias 21 e 
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22 de junho de 2012, cujos resultados apontaram que a formação em nível de MPE é um 

processo em construção e que requer atenção especial por partedas instituições de ensino 

coordenações dos programas eda CAPES.A Avaliação Trienal 2010-2012 eas orientações e 

acompanhamentos que a área tem feito junto aos programas, considera fundamental que se 

consiga identificar experiências exitosas dos programas de MP de forma que esses possam 

auxiliar na construção de novos indicadores de produtividade tecnológica e de 

desenvolvimento social (SCOCHI; MUNARI, 2012). 

O III Fórum de Integração de Mestrados Profissionais em Enfermagem, 

organizado pela USP, aconteceu em Ribeirão Preto, SP, em comemoração aos 60 anos de 

sua fundação – USP,nos dias 27, 28 e 29 de novembro de 2013. Este evento teve como 

proposta promover o encontro dos 14 programas de Pós-Graduação de MPEdo Brasil, 

tendo como temas prioritários(ANAIS DO III FORUM DE INTEGRAÇÃO DOS 

MESTRADOS PROFISSIONAIS EM ENFERMAGEM, 2013): 

• A identidade do MPE; 

• A inserção dos MP: conceitos, indicadores e métricas, e; 

• A produção técnica dos MP: conceitos, indicadores e métricas. 

A proposta deste último fórum partiu dos documentos produzidos pelos fóruns 

anteriores, que procurou, a partir das questões já discutidas, fortalecer essa modalidade de 

ensino stricto sensu, tendo em vista a qualificação de trabalhadores da saúde, 

especialmente os de enfermagem, e a melhoria da atenção à saúde prestada à população 

brasileira.  

Ainda sobre as discussões fomentadas no último fórum, Rico (2013), em sua 

apresentação Inserção social dos MP: conceitos, indicadores e métricas, afirma que é 

preciso que os mestrandos se aprofundem nas questões epistemológicas, porém sem se 

desviar do objetivo maior dessa modalidade que é formar alguém que, no mundo 

profissional externo à academia, saiba localizar, reconhecer, identificar e utilizar a pesquisa 

para agregar valor às suas atividades.  

Em relação à Produção técnica dos MP: conceitos, indicadores e métricas, Tavares 

(2013) discute que apesar de o MP apresentar especificidades, objetivos e finalidades 

descritas na Portaria n° 17, de 28 de dezembro de 2009, a modalidade ainda não possui um 

modelo específico de avaliação, já que precisa ser diferenciada dos cursos stricto sensu de 

caráter acadêmico. Isso posto e frente às discussões oriundas desde o primeiro fórum de 

integração dos MP, a CAPES inicia, em 2013, um debate de proposição de métricas para a 

produção técnica do MP.  
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O IVFórum de Integração de Mestrados Profissionais em Enfermagem foi 

sediadoem Niterói/RJ, nos dias 25, 26 e 27 de novembro de 2014. No V Fórum, realizado 

em 10 e 11 de novembro de 2015, em Brasília/DF, trabalhou-se com a temática: 

“Mestrados Profissionais em Enfermagem e suas Contribuições para o Fortalecimento do 

Sistema Único de Saúde”. 

Em Curitiba, PR, nos dias 11 e 12 de agosto de 2016, por meio de parceria 

estabelecida entre os cursos de MPE de Curitiba e Santa Catarina, realizou-se o VI 

Fórumcujo tema foi: “Mestrados Profissionais em Enfermagem e seu impacto no 

desenvolvimento profissional e institucional: a visibilidade dos Programas”. Nesse fórum,o 

COFEN afirma quetem estudado a proposta de patrocinar a implantação de cursos de MPE 

em locais onde aindanão existem, de modo a fomentar a qualificação dos profissionais e da 

assistência à saúde, e promover o desenvolvimento de um solo fértil para a produção de 

processos e produtos, em consonância com a proposta do SUS. 

Tal proposta foi oficializada a partir de parceria estabelecida entre a CAPES e o 

COFEN que tornaram público o Edital n° 27/2016, que convida os representantes de 

Programas de Pós-Graduação da Área de Enfermagem, modalidade MP, a apresentarem 

propostas para obtenção de recursos de custeio(COFEN, 2017). Esta chamada, após etapa 

de seleção de projetos, aprovou o custeio de 147 vagas, distribuídas conforme apresentado 

no quadro 2. 

Quadro 2 – Edital nº 27/2016 chamada pública oferecendo 147 vagas para o Mestrado 
Profissional em Enfermagem, em diversas regiões do país. Rio de Janeiro, 2017 

Instituição Estado Vagas 
Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde/Brasília DF 08 
Universidade Federal Ciências da Saúde de Porto Alegre RS 07 
Universidade Federal do Espírito Santo ES 10 
Universidade Federal Fluminense RJ 16 
Universidade Federal do Paraná PR 10 
Universidade Federal de Santa Catarina SC 10 
Universidade Federal de São Paulo SP 10 
Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro RJ 08 
Universidade São Paulo/Ribeirão Preto SP 10 
Universidade de São Paulo SP 10 
Universidade de Fortaleza CE 10 
Universidade do Vale do Rio dos Sinos RS 10 
Universidade Franciscana/Santa Maria RS 08 
Universidade do Estado de Santa Catarina/Chapecó SC 10 
Universidade Federal da Paraíba /João Pessoa PB 10 
TOTAL  147 

Fonte: Conselho Federal de Enfermagem 2017 
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Para o presidente do COFEN, Manoel Neri, “fazer um MP em universidades 

renomadas, com a intencionalidade de capacitar enfermeiros para sua melhor 

instrumentalização teórica, tecnológica e científica, no âmbito de múltiplos processos 

adversos e interativos, seja de conotação preventiva ou curativa, é algo completamente 

novo para a Enfermagem brasileira (COFEN, 2017).  

O VII Fórum se deu nos dias 16 e 17 de maio de 2017, na Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB).  

  



5 METODOLOGIA 

Thomas Kuhn 

“O significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que 
é chegada a ocasião para renovar novos instrumentos”.

 

As pesquisas científicas podem ser classificadas quanto 

objetivos, procedimentos e objeto. 

documental (eletrônica), exploratório

Segundo Polit e Beck (2011), os estudos descritivos 

quantitativos. Os qualitativ

fenômenos, enquanto os quantitativ

prevalência e tamanho. 

O delineamento descritivo teve como finalidade, neste estu

tecnológicas que emergirem das dissertações das três instituições 

criação de cursos de MPE:1° o Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 

(MPEA) da Universidade Federal Fluminense; 2° Mestrado Profi

Estadual Paulista Júlio de 

em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. 

O delineamentoexploratório, 

a natureza dos fenômenos,forma de manifestação, possíveis causas e outros fatores 

relacionados ao que a comunidade científica em Enfermagem compreende e 

produção tecnológica (POLIT; BECK, 2011).

Na tentativa de melhor compreender o objeto 

utilizar o método misto de investigação,

qualitativos e quantitativos em estudos individuais ou em conjunto

coordenados, cujas vantagens são(

Potencial de complementação:
complementares 
fundamentais da comunicação humana. Ao usar o método misto, os 
pesquisadores têm condições de permitir a manifestaçã
dos métodos, evitando, possivelmente, as limitações de uma única abordagem. 

“O significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que 
é chegada a ocasião para renovar novos instrumentos”. 

As pesquisas científicas podem ser classificadas quanto a sua

objetivos, procedimentos e objeto. Nessa perspectiva, esta tese se trata de 

exploratório-descritiva, retrospectiva, de abordagem mista.

Segundo Polit e Beck (2011), os estudos descritivos podem ser qualitativ

qualitativos expõemas dimensões,as variações e 

quantitativossalientam atributos mensuráveis

O delineamento descritivo teve como finalidade, neste estudo, analisar as produções 

tecnológicas que emergirem das dissertações das três instituições brasileiras 

MPE:1° o Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 

(MPEA) da Universidade Federal Fluminense; 2° Mestrado Profissional da Universidade 

Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (Botucatu/UNESP) e 3° Mestrad

em Enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina.  

delineamentoexploratório, por sua vez, foi adotado com o intuito de 

ureza dos fenômenos,forma de manifestação, possíveis causas e outros fatores 

ao que a comunidade científica em Enfermagem compreende e 

(POLIT; BECK, 2011). 

Na tentativa de melhor compreender o objeto de estudo em quest

de investigação, que consiste na integração planejada de dados 

qualitativos e quantitativos em estudos individuais ou em conjunto

, cujas vantagens são(POLIT; BECK, 2011, p. 137): 

encial de complementação:as abordagens qualitativas e quantitativas são 
complementares – representam palavras e números, as duas linguagens 
fundamentais da comunicação humana. Ao usar o método misto, os 
pesquisadores têm condições de permitir a manifestação do melhor de cada um 
dos métodos, evitando, possivelmente, as limitações de uma única abordagem. 
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“O significado das crises consiste exatamente no fato de que indicam que 

a sua natureza, seus 

se trata de pesquisa 

de abordagem mista. 

podem ser qualitativos ou 

variações e a importância dos 

ssalientam atributos mensuráveis, como incidência, 

analisar as produções 

brasileiras pioneiras na 

MPE:1° o Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial 

ssional da Universidade 

MestradoProfissional 

com o intuito de se investigar 

ureza dos fenômenos,forma de manifestação, possíveis causas e outros fatores 

ao que a comunidade científica em Enfermagem compreende e elabora como 

em questão, optou-se por 

a integração planejada de dados 

qualitativos e quantitativos em estudos individuais ou em conjuntos de estudos 

as abordagens qualitativas e quantitativas são 
representam palavras e números, as duas linguagens 

fundamentais da comunicação humana. Ao usar o método misto, os 
o do melhor de cada um 

dos métodos, evitando, possivelmente, as limitações de uma única abordagem.  
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Potencial de incrementação: o progresso em determinado tópico tende a 
avançar, com base em circuitos de feedback. Os achados qualitativos podem 
gerar hipóteses que serão testadas por métodos quantitativos, e os achados 
quantitativos eventualmente, precisam de esclarecimento por meio de sondagem 
detalhadas. Pode ser produtiva a construção de um circuito desse tipo no projeto 
do estudo. 
 
Validade incrementada: quando se sustenta uma hipótese ou modelo por vários 
tipos complementares de dados, os pesquisadores podem ficar mais seguros a 
respeito de suas inferências e da validade dos resultados. A triangulação de 
métodos pode oferecer oportunidades para testar interpretações alternativas dos 
dados e para examinar até que ponto o contexto ajudou a modelar os resultados.  

O método de pesquisa misto permite generalizar os resultados qualitativos, 

aprofundar a compreensão dos resultados quantitativos ou corroborar os resultados 

(qualitativos ou quantitativos), além de possibilitar a triangulação de dados. 

5.1 Os cenários da pesquisa (on-line) 

A pesquisa teve como cenário (on-line) as três instituições cujos cursos de pós-

graduaçãostricto sensu modalidade MPE são os mais antigos, quais sejam:o MPEA, da 

EEAAC/UFF; o Mestrado Profissional do Departamento de Enfermagem da Faculdade de 

Medicina de Botucatu da UNESP; e o Mestrado Profissional da UFSC.   

5.2 Instrumentos e técnicas para a coleta de dados 

A coleta de documentos apresenta-se como importante fase da pesquisa 

documental, exigindo do pesquisador alguns cuidados e procedimentos técnicos acerca da 

aproximação do local onde se pretende realizar a “garimpagem” das fontes que lhes 

pareçam relevantes a sua investigação. Formalizar esta aproximação com intuito de 

esclarecer os objetivos de pesquisa e a sua importância constitui-se um dos artifícios 

necessários nos primeiros contatos e, principalmente, para que o acesso aos acervos e 

fontes seja autorizado (SILVA et al., 2009).  

Ao coletar documentos de forma criteriosa, o pesquisador passa a gerenciar melhor 

o tempo e a relevância do material recolhido, o que para alguns autores constitui a pré-

análise. A fase de pré-análise passa a orientar novas coletas de dados, considerando que o 

processo é realizado de forma mais prudente e cautelosa com a intenção de alcançar 

melhores resultados na análise crítica do material recolhido. Esta, por sua vez, tem como 

objetivo central averiguar a veracidade e credibilidade dos documentos adquiridos e a 

adequação desses às finalidades do projeto. Faz-se necessário ressaltar que essa fase não dá 

conta de interpretar de forma mais elaborada o teor que se encontra implícito nos 
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documentos, ficando para a próxima fase a tarefa de interpretar o conteúdo do material 

recolhido (SILVA et al., 2009).  

Dadas as considerações supracitadas, foram utilizadas quatro fontes para a coleta de 

dados: 

1° - Repositório de dissertação e teses de cada universidade estudadas 

[Internet]:com o objetivo de localizar as dissertações publicadas dentro do recorte 

temporal estipulado (2013-2016) eextrair delas os seguintes dados: sexo, tipo de instituição 

a qual a pesquisa sevincula, contexto em que a pesquisa fora delineada, linha de pesquisa, 

objetivo geral, modelo de sustentação da análise, desenho metodológico, 

técnicas/instrumentos de coleta de dados e de análise utilizados e os produtos originados 

das dissertações (Apêndice 1). 

2° - Plataforma Lattes [Internet]: com o intuito de corroborar dados não 

explícitosnas dissertações, tais como: área de atuação profissional e tempo de atuação 

profissional quando da defesa da dissertação (Apêndice 2).  

3° - Página dos programas de pós-graduação: com o objetivo de averiguar se o 

quantitativo de defesas estava concordante com o de vagas disponíveis conforme descrito 

nos editais dos programas, publicados no período 2012-2015; foi também utilizada para 

localizar o histórico do programa, estrutura curricular, a linha de pesquisa na qual o 

mestrando encontrava-se inserido e a distribuição das defesas por ano, especificamente 

aquelas estipuladas dentro do recorte temporal proposto pela pesquisa - 2013-2016 

(Apêndice 3).  

4° - Página da CAPES: foi utilizada a fim de ratificar, via relatórios (Plataforma 

Sucupira) da área de Enfermagem, as informações contidas nos repositórios e nas páginas 

dos programas (Apêndice 4). 

Critérios de inclusão:documento completo e disponível em meio eletrônico e, em 

se tratando das dissertações, publicadas entre os anos de 2013 e 2016, recorte temporal 

considerado por dois motivos: (a) período em que foi realizada a primeira avaliação pela 

CAPES, que levou em conta instrumento específico para a modalidade de MP; (b) por 

corresponder ao período de Avaliação Quadrienal 2017. Para os editais foi considerado o 

recorte temporal 2013-2016, por corresponder ao período de publicação da oferta de vagas 

dos programas em que se titularam os mestrandos. 

Critérios de exclusão: Dissertações que não tivessem dispostas tanto no 

repositório quanto na biblioteca da referida universidade, por motivo de pendências de 

documentação. 
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5.3 Tratamento e análise dos dados 

Para análise da produção das três instituições, optou-se por utilizar a triangulação 

de dados. O interesse por esse tipo de tratamento reside na intenção de ultrapassar a 

unicidade e na evidenciar as regularidades ou constantes entre várias organizações cujas 

semelhanças e dessemelhanças são analisadas. A triangulação permite estudar as relações 

entre o grande número de variáveis no contexto de uma amostra de organizações 

(BRUYNE; HERMAN; SCHOUTHEETE, 1995). 

Para estudar as organizações, não ao nível das unidades que as compõem, mas 

como uma totalidade sob o ângulo de sua forma em seu funcionamento global, o caso de 

uma única organização certamente não oferece o melhor campo de investigação. Impõe-se, 

então, uma abordagem comparativa de seus caracteres e de suas variações.  

Ainda de acordo com os autores supracitados, a triangulação dos dados nas 

organizações assume formas variadas, segundo o número de organizações analisadas, a 

natureza e o tratamento – qualitativo ou quantitativo dos dados e a perspectiva sincrônica 

ou diacrônica do estudo. Ela não se apoia necessariamente no survey de muitas 

organizações e não exclui o recurso das análises intensivas de casos. Ao contrário, pode 

combinar utilmente o estudo de uma amostra de organizações, das quais se analisam as 

variáveis mais significativas para a pesquisa, com a investigação mais acurada de alguns 

casos escolhidos na amostra a fim de aprofundar as observações ou de refinar as 

conclusões obtidas.  

A triangulação de métodos emerge como uma estratégia de diálogo entre áreas 

distintas do conhecimento, capaz de viabilizar o entrelaçamento entre a teoria e prática e de 

agregar múltiplos pontos de vista, seja das variadas formulações teóricas utilizadas pelos 

pesquisadores ou da visão de mundo dos informantes da pesquisa. O uso desse método de 

análise exige a combinação de múltiplas estratégias de pesquisa capazes de apreender as 

dimensões qualitativas e quantitativas do objeto, atendendo tanto aos requisitos do método 

qualitativo, ao garantir a representatividade e a diversidade de posições dos grupos sociais 

que formam o universo da pesquisa, quanto às ambições do método quantitativo, ao 

propiciar o conhecimento da magnitude e eficiência do programa de estudo (MINAYO; 

ASSIS; SOUZA, 2016). 

De acordo com a obra das autoras supracitadas, o método triangulação permite que 

o pesquisador lance mão de três técnicas ou mais, com vistas a ampliar o universo 
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informacional em torno de seu objeto de pesquisa, utilizando-se, para isso, os mais 

variados tipos de técnicas/instrumentos de coletas de dados. 

Para que haja uma sequência lógica em relação ao método proposto, as autoras 

propõem momentos distintos que se articulam dialeticamente, favorecendo uma percepção 

de totalidade acerca do objeto de estudo e a unidade entre os aspectos teóricos e empíricos, 

sendo essa articulação a responsável por imprimir o caráter de cientificidade ao estudo, 

estando, assim, dispostos: 

1º Levantamento das publicações – dissertações (preparação e reunião dos dados); 

2ºDecodificação dos pontos-chaves inerentes à pesquisa (avaliação de sua 

qualidade) e; 

3º Contextualização dos dados quantitativos e qualitativos, por meio das variáveis 

encontradas ou pela análise contextual, por meio da literatura correlata para que se possa 

dar sustentabilidade aos argumentos encontrados (elaboração de categorias de análise). 

Esta etapa encontra-se descrita na figura 12. 

Figura 12–Etapas da triangulação do método utilizada para análise da produção dos 
programas de Mestrado Profissional em Enfermagem. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
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Após seguir esses três passos, foi possível realizar uma análise do material 

catalogado, destacando pontos em comum e divergentes e sumarizando as informações em 

temas, os quais serviram como eixos orientadores para a discussão do trabalho. 

Os dados coletados foram digitados em planilha eletrônica do Microsoft Excel 

2010®, de acordo com as variáveis (na coleta de dados), sendo estas fundamentadas na 

síntese e na descrição, obedecendo à técnica da análise documental, que consiste em duas 

fases: sistematização dos documentos e síntese das informações, procurando tecer 

considerações acerca dos dados levantados por meio da legislação da CAPES relativa aos 

MPE e de literatura científica nacional correlata, e com aporte teórico deThomas Kuhn. 

Em seguida, os dados foram analisados por um programa estatísticoExcel® e 

apresentados descritivamente ou sob a forma de tabelas defrequência absolutas e relativa. 

5.4 Aspectos éticos 

Poresta pesquisa se basear em informações de domínio público e por não incluir 

seres humanos como sujeitos de análise, não houve necessidade de aprovação por parte de 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), conforme indicação do Conselho Nacional de Saúde 

(CNS). 

  



6 RESULTADOS 

Thomas Kuhn 

“Na escolha de um paradigma 
existe critério superior ao consentimento da comunidade relevante. Para 
descobrir como as revoluções científicas são 
portanto, que examinar não apenas o impacto da natureza e da lógica, 
mas igualmente as técnicas de argumentação persuasiva que são eficazes 
no interior dos grupos muito especiais que constituem a comunidade dos 
cientistas
 

  

Neste capítulo foi 

pesquisa, procurando responder às quest

prioripor categorias representativas 

comparativas como delineamento do estudo.

6.1 Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial

Universidade Federal Fluminense

O Programa de Pós

Assistencial (MPEA) foi criado em 2002, teve sua prim

titulou seus primeiros alunos em 2006

Os objetivos desse curso

em Enfermagem Assistencial

• Preparar enfermeiras (os) p

no setor público quanto no privado, pautando sua prática de liderança do cuidado em 

evidências científicas; e 

• Formar e aprimorar

avanço do conhecimento, visando ao exercício de atividades profissionais, técnicas e 

científicas e ao magistério. 

O MPEA, por sua coordenação 

dificuldades em conseguir que empresas e órgãos governamentais financiassem a 

qualificação de enfermeiros voltada para uma prática geradora de benefícios institucionais 

e de serviço aos usuários. Várias iniciativas junto às Secretarias de Saúde, de Assistência 

Social, hospitais da rede SUS, entre outros, foram infrutíferas, muito embora reconheçam

importância do MP para a qualificação do cuidado em saúde/Enfermagem (SILVINO, 

2013).  

Na escolha de um paradigma - como nas revoluções políticas 
existe critério superior ao consentimento da comunidade relevante. Para 
descobrir como as revoluções científicas são produzidas, teremos, 
portanto, que examinar não apenas o impacto da natureza e da lógica, 
mas igualmente as técnicas de argumentação persuasiva que são eficazes 
no interior dos grupos muito especiais que constituem a comunidade dos 
cientistas”.  

 delineada a proposta da análise dos dados encontrados na 

pesquisa, procurando responder às questões que o orientam, dividindo

por categorias representativas de cada instituição, para depois tecer as análises 

como delineamento do estudo. 

Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial

Universidade Federal Fluminense – MPEA/UFF 

O Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Enfermagem 

criado em 2002, teve sua primeira turma iniciada em 2004 

titulou seus primeiros alunos em 2006 (MUNARI et al., 2014). 

curso, que conduzem a obtenção do título acadêmico de Mestre 

em Enfermagem Assistencial, são (ANAIS DO I FÓRUM, 2011): 

Preparar enfermeiras (os) para ocuparem os quadros estratégicos do S

no setor público quanto no privado, pautando sua prática de liderança do cuidado em 

Formar e aprimorar, em alto nível, pessoal qualificado, comprometido com o 

to, visando ao exercício de atividades profissionais, técnicas e 

 

sua coordenação possuir uma perspectiva visionária, teve 

dificuldades em conseguir que empresas e órgãos governamentais financiassem a 

enfermeiros voltada para uma prática geradora de benefícios institucionais 

e de serviço aos usuários. Várias iniciativas junto às Secretarias de Saúde, de Assistência 

Social, hospitais da rede SUS, entre outros, foram infrutíferas, muito embora reconheçam

importância do MP para a qualificação do cuidado em saúde/Enfermagem (SILVINO, 
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como nas revoluções políticas - não 
existe critério superior ao consentimento da comunidade relevante. Para 

produzidas, teremos, 
portanto, que examinar não apenas o impacto da natureza e da lógica, 
mas igualmente as técnicas de argumentação persuasiva que são eficazes 
no interior dos grupos muito especiais que constituem a comunidade dos 

delineada a proposta da análise dos dados encontrados na 

ões que o orientam, dividindo a apresentaçãoa 

de cada instituição, para depois tecer as análises 

Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial da 

Graduação de Mestrado Profissional em Enfermagem 

eira turma iniciada em 2004 e 

obtenção do título acadêmico de Mestre 

ara ocuparem os quadros estratégicos do SUS, tanto 

no setor público quanto no privado, pautando sua prática de liderança do cuidado em 

pessoal qualificado, comprometido com o 

to, visando ao exercício de atividades profissionais, técnicas e 

possuir uma perspectiva visionária, teve 

dificuldades em conseguir que empresas e órgãos governamentais financiassem a 

enfermeiros voltada para uma prática geradora de benefícios institucionais 

e de serviço aos usuários. Várias iniciativas junto às Secretarias de Saúde, de Assistência 

Social, hospitais da rede SUS, entre outros, foram infrutíferas, muito embora reconheçam a 

importância do MP para a qualificação do cuidado em saúde/Enfermagem (SILVINO, 
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Possui como Área de Concentração: Processos de Cuidar em Enfermagem, a qual 

propõe investigar as bases teóricas da prática de enfermagem e ciências correlatas, 

oferecendo instrumental para a realização de estudos interdisciplinares sobre a intervenção 

da(o) enfermeira(o) junto aos indivíduos, famílias, comunidades e sociedade, assim como a 

utilização da tecnologia na pesquisa e no cuidado  

Desde o seu prelúdio estipulou duas linhas de pesquisa:  

1. O cuidado de enfermagem para os grupos humanos 

Desenvolvimento de estudos sobre a aplicação do processo de enfermagem nos 

diversos cenários de prática, oferecendo instrumental teórico e metodológico para a 

promoção da saúde, o diagnóstico precoce, o tratamento e a reabilitação de grupos 

humanos com base em evidências científicas. 

2. O contexto do cuidar em saúde  

Desenvolvimento de estudos sobre processos de gestão em enfermagem e as 

políticas públicas de saúde, assim como de conceitos socioculturais em saúde e doença e 

suas implicações para o cuidado de enfermagem, fornecendo instrumental teórico e 

metodológico para o estudo dos atores e das instituições de saúde.  

Em relação à estrutura do programa, os 64 créditos previstos para integralização do 

curso são distribuídos em: 

a) Disciplinas obrigatórias (26 créditos): Fundamentos da Pesquisa em 

Enfermagem; Fundamentação Teórica, Metodológica e Tecnológica sobre o contexto e o 

processo de cuidar em Enfermagem; Projetos de Práticas Assistenciais em Enfermagem; e 

Fundamentos Teórico-Práticos do Ensino. 

b) Disciplinas eletivas e estudo orientado, conforme a linha de pesquisa (6 

créditos): Seminários Políticas Públicas e de Saúde e o Contexto do Cuidar; Tópicos de 

Atualização Programada; Tópicos sobre Enfermagem Assistencial Especializada 

(orientador); Estudo Independente (orientador); e Seminários de Pesquisa em Enfermagem 

Assistencial. 

c) Dissertação de mestrado (32 créditos) 

O corpo docente, em 2011, era composto de nove doutores permanentes (desde o 

início do curso),umdoutor colaborador e setedoutores credenciados. 

Desses,oitoencontravam-se inseridos na linhaOcuidado de enfermagem para os grupos 

humanos e novena linha O contexto do cuidar em saúde. 

A última avaliação do quadriênio (BRASIL, 2017c) o programa obteve a seguinte 

nota final: 
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Quadro 3 – Avaliação Quadrienal do Programa de Pós-Graduação de Mestrado 
Profissional em Enfermagem Assistencial da Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ, 
Brasil, 2017 

Quesitos de avaliação 
Nota Final 

Peso Avaliação 
Proposta do Programa - Muito Bom 
Corpo docente 20.0 Muito Bom 
Corpo discente e Trabalho de Conclusão 30.0 Muito Regular 
Produção intelectual 30.0 Bom 
Inserção social 20.0 Bom 
Nota 4 

Fonte: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/avaliacao/consultaFichaAvaliacao.jsf 

A análise do Quadro 4 aponta que, no quadriênio 2013-2016, o ano em que houve 

maior número de defesas foi 2014 e 2016, seguido pelos anos de 2013 e 2015. 

Quadro 4– Distribuição anual de defesas do Programa de Pós-Graduação de Mestrado 
Profissional em Enfermagem Assistencialda Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ, 
Brasil, 2006-2017 

Ano Números de defesas % 
2006 07 7 
2007 02 2 
2008 07 7 
2009 02 2 
2010 07 7 
2011 03 3 
2012 22 21 
2013 12 11 
2014 16 15 
2015 11 10 
2016 16 15 
Total 105 100 

Fonte: Repositório UFF – atualizado em 22/06/2018 

 

O desenvolvimento da pesquisa se deu a partir de um protocolo previamente 

estabelecido, através do qual foi possível selecionarno momento da coleta de dados49 

dissertações do MPEA/UFF, publicadas em 2013, 12 (24%),2014, 16 (33%), 2015, 11 

(22,5%) e 2016, 10 (20,5%). 

Ao realizar a comparação com a ficha de avaliação identificou-se que há uma 

diferença em relação aos titulados nos respectivos anos 2013 (12); 2014 (17); 2015 (14) e 

2016 (19) totalizando 62 titulados neste quadriênio (BRASIL, 2017c). 

Com relação aos autores, 39 (79,5%)eram do sexo feminino e 10 (20,5%) do sexo 

masculino. A distribuição dos autores segundo o seu tempo de formaçãoquando da data de 

defesa da dissertação indica: 2(4%) com até 5 anos de formado; 16 (33%) entre 6-10 anos; 
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10 (20%) entre 11-15 anos; 5 (10%) entre 16-20 anos; e 16 (33%) com tempo de formação 

superior a 21 anos.  

Para identificar a área de atuação profissional dos mestrandosfoi necessário buscar 

informações na Plataforma Lattes, através dos currículos, uma vez que a sua descrição nas 

dissertações não é obrigatória. Verifica-se por meio do Quadro 5que a maior parte dos 

profissionais atuavam na área de Oncologia no momento da defesa. 

Quadro 5–Distribuição dos mestrandos do Programa de Pós-Graduação de Mestrado 
Profissional em Enfermagem Assistencialda Universidade Federal Fluminense, segundo a 
sua área de atuação profissional no momento da defesa da dissertação. Niterói/RJ, Brasil, 
2013-2016 

Área de atuação n % 
Oncologia 88 16,36 

Unidade Terapia Intensiva 5 10,20 
Materno-infantil 4 8,16 

Pediatria 3 6,12 
Médico cirúrgico 3 6,12 

Unidade coronariana 2 4,08 
Hemodinâmica 2 4,08 

Educação permanente 2 4,08 
Fiscal do COREN 2 4,08 

Serviço militar 1 2,04 
Neonatologia 1 2 

Saúde do trabalhador 1 2 
Central de Material Esterilizado 1 2 

Hematologia 1 2 
Doenças infectoparasitárias 1 2 

Ambulatório de feridas 1 2 
Serviço de imagem 1 2 

Comissão de Controle de Infecção Hospitalar 1 2 
Ambulatório de necessidades especiais 1 2 

Hemodiálise 1 2 
Estratégia Saúde da Família 1 2 

Emergência 1 2 
Centro de referência de obesidade 1 2 

Supervisão hospitalar 1 2 
Centro de envelhecimento 1 2 

Neurologia 1 2 
Residência 1 2 

Total 49 100 
 

Todas as 49 dissertações analisadas tiveram por cenário de estudo instituições 

públicas.No que tange ao contexto, 22 (45%) pesquisas foram delineadas no âmbito 

assistencial, 15 (30%) no educacional e 12(25%) no organizacional.  

Em referência às linhas de pesquisas do MPEA/UFF, constatou-se que27 (55%) 

dissertações se vincularam à linha O contexto do cuidar em saúde, enquanto as outras 

22(45%) à linha Os cuidados de enfermagem para grupos humanos. 
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O quadro 6 apresenta osverbos utilizados para a definição dos objetivos gerais das 

pesquisas. Observa-se que o MPEA/UFF vem atendendo às solicitações dos órgãos de 

fomento no sentido de que o produto final seja compatível com uma pesquisa aplicada, o 

que exige pesquisas com objetivos delineados a partir de verbos específicos. 

Quadro 6–Distribuição dos verbos utilizados paraos objetivos gerais das 
pesquisasdesenvolvidas pelos mestrandos do Programa de Pós-Graduação de Mestrado 
Profissional em Enfermagem Assistencialda Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ, 
Brasil, 2013-2016 (n=49)* 

Objetivo geral n % 
Elaborar 13 25 
Construir 6 11 
Conhecer 4 8 
Validar 4 8 
Propor 4 8 

Desenvolver 3 6 
Analisar 3 6 

Implantar 2 4 
Produzir 2 4 
Avaliar 1 2 

Determinar 1 2 
Implementar 1 2 

Verificar 1 2 
Realizar 1 2 
Discutir 1 2 

Complementar 1 2 
Confrontar 1 2 

Dar 1 2 
Criar 1 2 
Total 51 100 

*Duas dissertações apresentaram dois objetivos gerais. 

Dos modelos de sustentação para a realização da pesquisa, obteve-se que40 (82%) 

dissertações utilizaram bases conceituais; e 9(18%) utilizaram referencial teórico de 

Wanda de Aguiar Horta (3), Christophe Dejours(1),Paulo Freire (1), Dorothea Orem (1), 

Florence Nightingale (1), Faye Abdellah (1) e Virgínea Henderson(1),conforme descrito na 

figura 13. 

 

 

 

 



113 

Figura 13– Referenciais teóricos utilizados no desenvolvimento das pesquisas dos 
mestrandos do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional em Enfermagem 
Assistencialda Universidade Federal Fluminense. Niterói/RJ, Brasil, 2013-2016 (n=9) 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
Imagens:Wanda Aguiar Horta:http://www.ebah.com.br/content/ABAAABPKgAK/horta-wanda-aguiar97-
2003, Dejours:http://www.dublinense.com.br/autores/christophe-dejours/, Paulo 
Freire:https://blogdivulgaciencia.wordpress.com/2015/05/04/divulga-cientista-paulo-freire/, Dorothea 
Orem:https://br.pinterest.com/pin/61291244904046357/, 
Florence:https://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale#/media/File:Florence_Nightingale_(H_Hering_
NPG_x82368).jpg, Faye 
Abdellah:http://www.legacy.com/obituaries/washingtonpost/obituary.aspx?fhid=4949&n=faye-
abdellah&pid=184355858, Virginia Henderson:https://www.pinterest.pt/pin/518758450802375636/, Phillipe 
Perrenoud:https://www.google.com/search?q=philippe+perrenoud&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0a
hUKEwjIp4vHzdDaAhVNPJAKHbKkCnUQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=OBgf52EREwFU7M 
 

Em referência ao tipo de abordagem metodológica, verificou-se que29 (59%) 

dissertações desenvolveram estudo qualitativo,14 (28,5%) desenvolveram estudo 

quantitativo e 6 (12,5%) fizeram uso do método misto.  

O quadro 7evidencia as características metodológicas dos instrumentos/técnicas de 

coleta de dados. Nele é possível perceber que 22 (27,5%) estudos realizaram entrevistas 

semiestruturadas, 17 (21,25%) fizeram análise documental e 16 (20%) aplicaram 

questionários.  
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Quadro 7– Distribuição dos instrumentos/técnicas de coleta de dados utilizadosno 
desenvolvimento das pesquisas dos mestrandos do Programa de Pós-Graduação de 
Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencialda Universidade Federal Fluminense. 
Niterói/RJ, Brasil, 2013-2016 (n=49)* 

Instrumento/Técnicas N % 
Entrevista semiestruturada 22 27,5 

Documental  17 21,25 
Questionário 16 20 

Observação não participante 4 5 
Diário de bordo 4 5 

Observação participante 3 3,75 
Roteiro estruturado 2 2,5 

Grupo focal 2 2,5 
Observação simples de campo 2 2,5 
Observação sistemática direta 2 2,5 

Escalas  2 2,5 
Vinheta 1 1,25 

Relatório 1 1,25 
Gravação de áudio 1 1,25 

Randomização  1 1,25 
Total 80 100 

*80% das dissertações utilizaram mais de um instrumento/técnica de coleta de dados 
 

Quanto às técnicas de análise, 23 (42,5%) pesquisas trataram os dados por 

estatística descritiva; 17 (31%) por análise de conteúdo; 4 (7%) por análise temática; 3 

(5,5%) utilizaram o discurso do sujeito coletivo; e 2 (4%) analisaram via validação de 

enunciados. Em 5(2%) dissertações a técnica não foi identificada. A análise crítica, a 

análise segundo referenciais conceituais e a análise de concordância por meio do índice de 

validade de conteúdo foram utilizadas por 5 (2%) cada. Vale ressaltar que 10% dos autores 

utilizaram mais de uma técnica de análise de dados.  

Após a conclusão da pesquisa, 25 (51%) dissertações geraram como produto algum 

tipo de tecnologia educacional; 8 (16%) geraram protocolos assistenciais; 7 (15%) 

elaboraram procedimentos operacionais padrão (POP); e 4 (8%) realizaram validação da 

Classificação Internacional para a Prática de Enfermagem (CIPE®). Fluxograma gerencial, 

bundle, software e Kaban foram produtos de uma pesquisa, cada. Em uma dissertação não 

foi possível identificar o produto concebido (Quadro 8). 
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Quadro 8 – Produtos gerados pelas dissertações do Programa de Pós-Graduação de 
Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencialda Universidade Federal Fluminense. 
Niterói/RJ, Brasil, 2013-2016 (n=49) 

 
Fonte: Elaboração do autor 
 

6.2 Programa de Mestrado Profissional da Universidade Estadual Paulista Júlio de 

Mesquita Filho – UNESP/BOTUCATU 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem – Curso Mestrado Profissional do 

Departamento de Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da UNESP foi 

proposto com base na larga experiência e na alta qualificação de seus docentes no âmbito 

do ensino, assistência e pesquisa, acumuladas nas diferentes subáreas da Enfermagem 

(ANAIS DO I FÓRUM, 2011). 

Este programa obteve seu reconhecimento oficial em janeiro de 2006, iniciando sua 

primeira turma em março de 2007 etitulando alunos a partir de 2008 (MUNARI et al., 

2014). Tem por objetivo realizar educação permanente para enfermeiros, de forma a 

viabilizar respostas para problemas concretos oriundos da prática profissional e, assim, 

melhorar a integração academia-serviço. 

A maior parte dos discentes desseprograma é enfermeiro atuante em serviços dos 

diferentes níveis de atenção à saúde e/ou em escolas técnicas e de graduação em 

enfermagem de Botucatu e região. 
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Espera-se que esses profissionais possam, por meio da pesquisa, identificar 

problemas concretos da prática profissional, apresentando possibilidades parasuperá-los, 

contando, para isso, com a anuência e apoio de suas instituições de origem. 

Até março de 2015 foram formados 124 mestres, cujos trabalhos de pesquisa vêm 

contribuindo parao avanço do conhecimento científico e tecnológico aplicado à Área de 

Concentração Prática de Enfermagem e vinculados às seguintes linhas de pesquisa e 

atuação científica e tecnológica: Processo de cuidar em saúde e enfermagem e 

Gerenciamento de serviços de saúde e de enfermagem. 

Esses trabalhos foram elaborados, principalmente, sob a forma de dissertação ou 

revisão sistemática e aprofundada da literatura, que resultaram em livros, capítulos de 

livro, artigos e patente. Também se tem desenvolvido materiais didáticos e instrucionais 

para discentes e profissionais de enfermagem, além de outros produtos, processos, 

protocolos e técnicas de aplicação em serviços de saúde e instituições de ensino. 

Em 2012, uma das dissertações de mestrado recebeu do Ministério da Saúde o 

Prêmio de Incentivo em Ciência e Tecnologia para o SUS.Em sua primeira avaliação 

trienal, o programa atingiu a nota 4, numa escala que vai de 1 a 5, que indica o 

reconhecimento de sua qualidade pela CAPES.  

Em 2012, a instituição obteve aprovação para outro Programa de Pós-Graduação 

em Enfermagem, que contempla dois cursos, o Mestrado Acadêmico e o Doutorado, 

voltados para profissionais da área da saúde, com previsão de início em março de 2013. 

Foram contabilizadas 57 dissertações dentro do recorte temporal estabelecido nesta 

tese, porém, duas dissertações não se encontravam disponíveis no repositório de teses e 

dissertações da instituição no momento da coleta, não sendo, portanto, incluídas para 

análise.  

Quadro 9–Avaliação Quadrienal do Programa de Pós-Graduação de Mestrado Profissional 
em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista. 
Botucatu/SP, Brasil, 2017 

Quesitos de avaliação 
Nota Final 

Peso Avaliação 
Proposta do Programa - Muito Bom 
Corpo docente 20.0 Muito Bom 
Corpo discente e Trabalho de Conclusão 30.0 Muito Bom 
Produção intelectual 30.0 Muito Bom 
Inserção social 20.0 Muito Bom 
Nota 5 

Fonte: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/avaliacao/consultaFichaAvaliacao.jsf 
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Conforme exposto no Quadro 9, das 55 dissertações estudadas, 15 (27%) foram 

defendidas em 2013; 16 (29%) em 2014; 5 (9%) em 2015; e 19 (35%) em 2016. 

Ao realizar a comparação com a ficha de avaliação, não foi possível realizar uma 

análise comparativa, uma vez que estes dados não se encontravam disponíveis no relatório 

(BRASIL, 2017c). 

Quadro 10–Distribuição anual de defesas de dissertação do Curso de Mestrado 
Profissional em Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade 
Estadual Paulista.Botucatu/SP, Brasil, 2013-2016 

Ano Número de defesas % 
2007 01 1 
2008 24 17 
2009 09 6,3 
2010 16 11,3 
2011 17 12 
2012 16 11,3 
2013 16 11,3 
2014 15 11 
2015 05 3,5 
2016 22 15,6 
Total 141 100 

Fonte: Repositório UNESP. Atualizado em 22/06/2018 
 

Em relação ao sexo dos autores das 55 dissertações, 51 (93%) eram do sexo 

feminino e 4 (7%) do sexo masculino. A análise do tempo de formação dos mestrandossem 

relação à data de defesa da dissertação apontou que: 6 (11%) estavam formados há até 

cinco anos; 33 (60%) entre 6-10 anos; 11 (20%) entre 11-15 anos; e 2 (4%) entre 16-20 

anos. 

Quanto à área de atuação profissional quando da defesa da dissertação, a maior 

parte dos mestrandos trabalhavam na Saúde Coletiva, Docência ou Hemodiálise, conforme 

se verifica no Quadro 11. 

Quadro 11–Distribuição dos mestrandos do Curso de Mestrado Profissional em 
Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista, 
segundo área de atuação profissionalno momento da defesa da dissertação. Botucatu/SP, 
Brasil, 2013-2016 

Área de formação  n % 
Saúde coletiva 9 16,5 

Docência 8 14,5 
Hemodiálise 4 7,5 

Serviço de Hemodinâmica 3 5,4 
Neonatologia 3 5,4 

Não identificado 3 5,4 
Unidade de terapia intensiva 2 3,6 

Psiquiatria 2 3,6 
Continua... 
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...continuação 
Centro cirúrgico 2 3,6 
Saúde do idoso 2 3,6 

Saúde da mulher 2 3,6 
Estratégia Saúde da Família 1 1,8 

Saúde do trabalhador 1 1,8 
Médico-cirúrgica 1 1,8 

Direção técnica em saúde 1 1,8 
Ambulatório de encefalopatia 1 1,8 
Doenças infectoparasitárias 1 1,8 

Educação permanente 1 1,8 
Materno-infantil 1 1,8 

Terapia nutricional 1 1,8 
Queimados  1 1,8 

Dermatologia 1 1,8 
Gerenciamento de serviços de saúde  1 1,8 

Total 55 100 
 

Do total de 55 dissertações, 50 (91%) tiveram por cenário de estudo instituições 

públicas,2 (4%) desenvolveram a pesquisa em serviços privados, e em 3 (5%) delas não foi 

possível identificar, a partir da leitura textual e contextual, o local de realização dos 

estudos. Em se tratando do contexto, 27 (49%) pesquisas foram delineadas no domínio 

assistencial, 17 (31%) no organizacional e 11 (20%) no educacional. Quanto às linhas de 

pesquisas, 43 (78%) dissertações foram desenvolvidas no âmbito do Processo de cuidar e 

12 (22%) vincularam-se ao Gerenciamento de serviços. 

Por meio do Quadro 12, observa-se que os verbos utilizados para delimitação dos 

objetivos gerais das pesquisas do programa em análise têm aderência com as solicitações 

dos órgãos de fomento, quanto a elaborar produtos compatíveis com uma pesquisa 

aplicada. 

Quadro 12–Distribuição dos verbos utilizados para os objetivos gerais das pesquisas 
desenvolvidas pelos mestrandos do Curso de Mestrado Profissional em Enfermagem da 
Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista.Botucatu/SP, 
Brasil, 2013-2016 (n=55)* 

Objetivo geral n % 
Avaliar 11 18,5 
Analisar 10 16,5 

Identificar 7 11,5 
Compreender 4 6,5 

Elaborar 3 5 
Desenvolver 3 5 
Apreender 3 5 

Propor 2 3,2 
Verificar 2 3,2 

Caracterizar 2 3,2 
Construir  1 1,6 
Conhecer 1 1,6 

Continua... 
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...continuação 
Validar  1 1,6 

Determinar  1 1,6 
Implementar 1 1,6 

Implantar 1 1,6 
Cartografar  1 1,6 

Aplicar 1 1,6 
Incorporar 1 1,6 

Dimensionar 1 1,6 
Planejar 1 1,6 

Gerir 1 1,6 
Comparar 1 1,6 

Obter  1 1,6 
Total 61 100 

*Mais de um objetivo foi delimitado para algumas dissertações  

Verificou-se que todas as 55 dissertações utilizaram bases conceituais comomodelo 

de sustentação utilizados para a realização da pesquisa. No que se refere ao método de 

pesquisa utilizado, 32 (58%) utilizaram a abordagem qualitativa, 13 (24%) desenvolveram 

estudo de cunho quantitativo e 10 (18%) fizeram uso do método misto. 

Por meio doQuadro 13, queapresentaos instrumentos/técnicas utilizadas para a 

coleta de dados, se evidencia que 29 (35%) estudos realizaram entrevistas 

semiestruturadas; 24 (29%) aplicaram questionários e 21 (26%) fizeram análise 

documental.  

Quadro 13– Distribuição dos instrumentos/técnicas de coleta de dados utilizados no 
desenvolvimento das pesquisas dos mestrandos do Curso de Mestrado Profissional em 
Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista. 
Botucatu/SP, Brasil, 2013-2016 (n=55)* 

Instrumento/técnica n % 
Entrevista semiestruturada 29 35 

Questionário 24 29 
Documental 21 26 

Observação não participante 3 4 
Escala 6 6 

Estudo de caso observacional 1 1 
Escores 1 1 
Delphi 1 1 

Grupo focal 1 1 
Não identificado 1 1 

Total 83 100 
*80% das dissertações utilizaram mais de um instrumento/técnica de coleta de dados 

Quanto às técnicas de análise, 37 (62%) dissertações empregaram a estatística 

descritiva; 14 (24%) a análise de conteúdo; 3 (5%) o discurso do sujeito coletivo; e 2 (3%) 

utilizaram a análise ideográfica.Em 4 (1,5%) dissertações a técnica não foi identificada. A 

cartografia, a análise de modos e efeitos de falhas (FMEA) e a técnica Delphi foram 
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utilizadas por 4 (1,5%) cada.Vale ressaltar que 10% dos autores utilizaram mais de uma 

técnica para análise dos dados.  

Como produtos, identificou-se que 18 (33%) dissertações produziram algum tipo de 

tecnologia educacional,9 (16%) elaboraram protocolos assistenciais, 5 (9%) resultaram em 

fluxogramas, 3 (5%) produziram roteiros, 2 (4%) geraram POP e 2 (4%) desenvolveram 

algum software. Em 16 (29%) estudos não foi possívelidentificar, por meio da leitura 

textual e contextual,os produtos gerados. 

Quadro 14– Produtos gerados pelas dissertações do Curso de Mestrado Profissional em 
Enfermagem da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual 
Paulista.Botucatu/SP, Brasil, 2013-2016 (n=55) 

 
Fonte: Elaborado pelo Autor 

6.3 Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem da Universidade Estadual 

de Santa Catarina – MPENF/UFSC 

O Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal de Santa 

Catarina (PEN/UFSC), criado em 1976 contemplando apenas oMA, se fortaleceu a partir 

de 1993, com a criação do Curso de Doutorado. O PEN/UFSCcapacita enfermeiros e 
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outros profissionais da saúde para a produção de conhecimentos avançados em saúde e 

para assumir papel de liderança no campo educacional, assistencial e político da área, 

defendendo o direito universal à saúde, à vida digna e à assistência de qualidade. Já 

desenvolveu projetos de Cursos de Mestrados Interinstitucionais(MINTER) e de 

Doutorados Interinstitucionais(DINTER), recentemente em convênio com a Universidade 

de Chapecó (UNOCHAPECÓ) e outras instituições associadas e com a Universidade 

Federal do Pará (UFPA), respectivamente (ANAIS DO I FÓRUM, 2011). 

Tendo em vista as suas fortalezas, assume em 2009 o projeto doMestrado 

Profissional Gestão do Cuidado em Enfermagem,voltado à formação de enfermeiros de 

hospitais de ensino, em colaboração com o Hospital Universitário Professor Polydoro 

Ernani de São Thiago (HU/UFSC). O primeiro processo de seleção, ocorrido em novembro 

do mesmo ano, aprovou 12 alunos – 11 do HU e 1 de outro hospital de ensino público, que 

iniciaram as aulas no primeiro semestre de 2010. A partir de 2011 o curso passa a 

direcionar oito vagas para o HU e quatro para enfermeiros de outros hospitais de ensino 

públicos. 

Com o Curso de Mestrado Profissional Gestão do Cuidado em Enfermagem, o 

PEN/UFSC expande seus horizontes em direção à formação de mestres, com vistas a 

atuação nos cenários da prática profissional. Busca, neste sentido, qualificar os 

profissionais para a produção do conhecimento, para as inovações tecnológicas, para 

responder às demandas de saúde da atenção básica à alta complexidade, visando atender 

aos princípios filosóficos, organizacionais e operativos preconizados pelo SUS e aos 

problemas de saúde da população, proporcionando maior integração entre serviço e ensino. 

O MPE da PEN/UFSC tem por objetivos:  

1º Formar enfermeiros com capacidade analítica, crítica e de transformação de sua 

prática; pautados nos valores e diretrizes propostos pelo SUS; 

2ºProduzirconhecimento e proposições inovadoras para a Enfermagem nas 

dimensões do cuidado, gestão e educação em saúde; 

3ºPromover a incorporação da ciência, arte e tecnologia para a ação transformadora 

da prática de Enfermagem; 

4ºDesenvolver conhecimentos e habilidades de pesquisa na área de Enfermagem e 

de saúde; 

5º Instrumentalizar os profissionais para a participação crítica no redirecionamento 

e/ou fortalecimento de políticas públicas e práticas de Enfermagem e de saúde; 
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6º Capacitar os profissionais para a garantia da eficácia e eficiência das 

organizações públicas do setor saúde, por meio da solução de problemas e geração de 

inovação.  

Filosofia, saúde e sociedade é a área de concentração do MPE da UFSC, que 

concede o título de Mestre em Enfermagem em Gestão do Cuidado.Para dar conta de sua 

proposta de formação, adota as seguintes linhas de pesquisa: 

• Arte, criatividade e tecnologia em saúde e enfermagem  

Ementa: compreensão sobre o conhecimento, arte e criatividade subjacente aos 

inventos e tecnologias aplicáveis às práticas de cuidado em saúde e enfermagem. Objetiva 

a criação e desenvolvimento de metodologias, procedimentos e instrumentos para o 

cuidado em saúde e enfermagem; e assume como áreas temáticas a Tecnologia e inovação 

no cuidado e a Informática/informatização da assistência. 

• Administração em enfermagem e saúde  

Ementa: concepções teóricas, filosóficas, políticas e tecnológicas da 

administração/gerenciamento/gestão da saúde e da enfermagem; sistemas organizacionais 

de cuidado em saúde e os novos paradigmas da ciência. Assume como áreas temáticas: 

Políticas e gestão do cuidado, Gestão de pessoas e Educação Permanente.  

• O cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer  

Ementa: concepções teóricas, filosóficas e metodológicas que fundamentam o 

cuidado e o processo de viver, ser saudável, adoecer e morrer, na dimensão individual e 

coletiva, incluindo enfoques socioculturais e de gênero; o cuidado às pessoas, famílias, 

grupos e comunidade, nas diversas singularidades do processo saúde-doença nos diferentes 

âmbitos da prática em saúde. Tem por áreas temáticas: O cuidado para a segurança do 

paciente, Sistematização da Assistência de Enfermagem e Pesquisa clínica em 

Enfermagem.  

No sentido de adequar a área aos propósitos do curso, em 2012 solicitou alteração 

da área de concentração para Gestão do cuidado em saúde e enfermagem,que apresenta 

como ementa: Gestão do cuidado em saúde e enfermagem; organização e gestão do 

trabalho em saúde e enfermagem; gestão do cuidado de enfermagem em situações agudas e 

crônicas de saúde no processo de viver, adoecer e morrer; modelos, tecnologias e 

inovações para o cuidado no processo de viver humano. Desta feita, passa a considerar as 

seguintes linhas de atuação, com suas respectivas áreas temáticas: 
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Tecnologia em Saúde e Enfermagem 

Ementa:compreensão sobre o conhecimento e inovação tecnológica aplicáveis às 

práticas de cuidado em saúde e enfermagem; criação edesenvolvimento de metodologias, 

procedimentos e instrumentos para o cuidado em saúde e enfermagem. 

Áreas temáticas: 

• Informática/informatização da assistência 

• Tecnologias para segurança do paciente 

• Sistematização da Assistência em Enfermagem 

•  Pesquisa clínica em Enfermagem 

• Protocolos de cuidado 

• Educação permanente 

• Prática de Enfermagem baseada em Evidências 

• Métodos e instrumentos de cuidar e educar em enfermagem 

• Inovação tecnológica em saúde e enfermagem 

• Avaliação tecnológica em saúde. 

 

Gestão e gerência em saúde e enfermagem 

Ementa:concepções teóricas, filosóficas, políticas e tecnológicas da 

administração/gerenciamento/gestãoda saúde e enfermagem; sistemas organizacionais de 

cuidado em saúde; tecnologia e inovação em gestão da saúde e enfermagem. 

Áreas temáticas: 

• Políticas e gestão do cuidado 

• Gestão de Pessoas 

• Modelos e processos de organização do cuidado 

• Planejamento em saúde e enfermagem 

• Avaliação em saúde e enfermagem 

• Protocolos de gestão do cuidado 

• Sistemas de informação e indicadores de qualidade 

• Desenvolvimento de produtos em gestão do cuidado 

• Sistematização da Assistência de Enfermagem. 

 

O cuidado e o processo de viver, ser saudável, adoecer e morrer 

Ementa:concepções teóricas, filosóficas, metodológicas, educativas e tecnológicas 

que fundamentam o cuidado e o processo de viver, ser saudável, adoecer e morrer, na 
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dimensão individual e coletiva, incluindo enfoques socioculturais e de gênero; intervenção 

e inovação tecnológica no cuidado às pessoas, famílias, grupos e comunidade, no processo 

saúde-doença nos diferentes cenários. 

Áreas temáticas: 

• O cuidado no processo de viver, adoecer e morrer 

• O cuidado seguro e humanizado às pessoas e famílias 

• Sistematização da Assistência em Enfermagem 

• Propostas de intervenção e inovação no cuidado em saúde e enfermagem 

• Educação em saúde. 

Quadro 15– Avaliação Quadrienal do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem 
da Universidade Estadual de Santa Catarina. Florianópolis/SC, Brasil, 2017 

Quesitos de avaliação 
Nota Final 

Peso Avaliação 
Proposta do Programa - Muito Bom 
Corpo docente 20.0 Muito Bom 
Corpo discente e Trabalho de Conclusão 30.0 Muito Bom 
Produção intelectual 30.0 Muito Bom 
Inserção social 20.0 Muito Bom 
Nota 5 

Fonte: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/avaliacao/consultaFichaAvaliacao.jsf 

O desenvolvimento da pesquisa se deu a partir de um protocolo previamente 

estabelecido, através do qual foi possível selecionar 57 dissertações do MPENF/UFSC, 

publicadas em 2013, 10 (17.5%), 2014, 14 (24.5%), 2015, 14(24.5%) e 2016, 19 (33.5%). 

Ao realizar a comparação com a ficha de avaliação identificou-se que há uma 

diferença em relação aos titulados nos respectivos anos 2013 (10); 2014 (16); 2015 (13) e 

2016 (18), porémmantendo titulados 57 mestres (BRASIL, 2017c). 

Quadro 16– Distribuição anual de defesas do Programa de Mestrado Profissional em 
Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Catarina. Florianópolis/SC, Brasil, 2011-
2016 

Ano Números de defesas % 
2011 08 10 
2012 11 14 
2013 10 13 
2014 14 19 
2015 14 19 
2016 19 25 
Total 76 100 

Fonte: Banco de dissertações da Universidade Estadual de Santa Catarina  
 

Com relação aos autores, 52 (91%) autores eram do sexo feminino e 5 (9%) do sexo 

masculino. A distribuição dos autores segundo o seu tempo de formação quando da data de 
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defesa da dissertação apontou que (7%) estavam formados há até 5 anos; 30 (53%) entre 6-

10 anos; 9 (16%) entre 11-15 anos; 7 (12%) entre 16-20 anos; e 3 (5%) com tempo de 

formação superior a 21 anos. Não foi possível identificar essa informação para quatro 

autores. 

Com relação à área de atuação profissional, verifica-se por meio do Quadro 17 que 

a maior parte dos profissionais atuava em Unidade de Terapia Intensiva, Serviço de 

emergência e Pediatria. 

Quadro 17–Distribuição dos mestrandos do Programa de Mestrado Profissional em 
Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Catarina, segundo a sua área de atuação 
profissional no momento da defesa da dissertação. Florianópolis/SC, Brasil, 2013-2016 

Área de formação  n % 
Unidade de Terapia Intensiva 13 23 

Serviço de emergência 6 10,5 
Pediatria 5 8,75 

Clínica médica 4 7 
Materno-infantil 4 7 

Oncologia 3 5,25 
Neonatologia 3 5,25 

Médico-cirúrgica 2 3,5 
Hemoterapia 2 3,5 

Centro de abuso de substâncias químicas 1 1,75 
Não disponível 1 1,75 

Gerência de enfermagem 1 1,75 
Hemodiálise 1 1,75 

Supervisão de enfermagem 1 1,75 
Nefrologia 1 1,75 
Queimados  1 1,75 
Docência 1 1,75 

Terapia nutricional 1 1,75 
Saúde do idoso 1 1,75 

Psiquiatria 1 1,75 
Central de material esterilizado 1 1,75 

Unidade coronariana 1 1,75 
Segurança do paciente 1 1,75 

Cuidados paliativos 1 1,75 
Total 57 100 

 
Dentre as 57 dissertações analisadas, 51 (89,5%) tiveram por cenário de estudo 

instituições públicas. Nas demais 6(10,5%) não se pode identificarse o local onde a 

pesquisa foi desenvolvida era público ou privado. No que se refere ao contexto, 41 (72%) 

estudos foram delineados no âmbito assistencial, 12 (21%) no organizacional e 4 (7%) no 

educacional. 

Em referência às linhas de pesquisas, 25 (44%) dissertações se vincularam 

àabordagem do Cuidado e o processo de viver, ser saudável e adoecer; 12 (21%) à Gestão 

e gerência em saúde e enfermagem; 9 (6%) à Arte, criatividade e tecnologia em saúde e 
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enfermagem; 7 (12%) à Administração em enfermagem e saúde; 3 (5%) à Tecnologia em 

saúde e enfermagem. Em uma dissertação não se pode identificar a linha de pesquisa.  

O Quadro 18 apresenta osverbos utilizados para a definição dos objetivos gerais das 

pesquisas, os quais sugerem que o programa em análise tem buscado atender àssolicitações 

dos órgãos de fomento no sentido de que o produto da dissertação seja compatível com 

uma pesquisa aplicada. 

Quadro 18–Distribuição dos verbos utilizados para os objetivos gerais das pesquisas 
desenvolvidas pelos mestrandos do Programa de Mestrado Profissional em Enfermagem da 
Universidade Estadual de Santa Catarina. Florianópolis/SC, Brasil, 2013-2016 (n=57) 

Objetivo geral n % 
Construir 18 31,75 
Elaborar 10 17,5 
Propor 8 14 

Desenvolver 6 10,5 
Determinar 2 3,5 
Identificar 2 3,5 
Conhecer 2 3,5 
Avaliar 1 1,75 
Analisar 1 1,75 

Sensibilizar 1 1,75 
Estabelecer  1 1,75 
Apresentar  1 1,75 
Evidenciar  1 1,75 
Realizar  1 1,75 

Descrever  1 1,75 
Implementar 1 1,75 

Total 57 100 
 

Quanto aos modelos de sustentação para a realização da pesquisa, 49 (86%) 

dissertações utilizaram bases conceituais; e 8 (14%) utilizaram referencial teórico de 

Wanda de Aguiar Horta (2); PBE (1); Dorothea Orem (1); Paulo Freire (1); Phillipe 

Perrenoud (1) e Teoria Humanística de Enfermagem (1).  
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Figura 14– Referenciais teóricos utilizados no desenvolvimento das pesquisas dos 
mestrandos doPrograma de Mestrado Profissional em Enfermagem da Universidade 
Estadual de Santa Catarina. Florianópolis/SC, Brasil, 2013-2016 (n=8) 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
Imagens:Wanda Aguiar Hortahttp://www.ebah.com.br/content/ABAAABPKgAK/horta-wanda-aguiar97-
2003, Paulo Freire  https://blogdivulgaciencia.wordpress.com/2015/05/04/divulga-cientista-paulo-freire/ 
Dorothea Oremhttps://br.pinterest.com/pin/61291244904046357/, PhillipePerrenoud 
https://www.google.com/search?q=philippe+perrenoud&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjIp
4vHzdDaAhVNPJAKHbKkCnUQ_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=OBgf52EREwFU7M 
 

 Entre as 57 dissertações, 35(61%) desenvolveram pesquisas de cunho qualitativo; 

16 (28%) de abordagem quantitativa e 6 (11%) utilizaram o método misto.  

Por meio do quadro 19, que aponta os instrumentos/técnicas de coleta de dados 

utilizados pelos mestrandos, se evidencia que 35 (34%) conduziram grupos focais; 23 

(22%) realizaram entrevistas semiestruturadas; 21 (20%) fizeram análisedocumental; e 19 

(19%) aplicaram questionários. 

Quadro 19–Distribuição dos instrumentos/técnicas de coleta de dados utilizados no 
desenvolvimento das pesquisas dos mestrandos do Programa de Mestrado Profissional em 
Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Catarina. Florianópolis/SC, Brasil, 2013-
2016 (n=57)* 

Instrumento/técnica n % 
Grupos focais 35 34 

Entrevista semiestruturada 23 22 
Análise documental 21 20 

Questionário 19 19 
Diário de campo 2 2 

Observação participante 2 2 
Planilha 1 1 

Total 103 100 
*80% das dissertações utilizaram mais de um instrumento/técnica de coleta de dados 
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Em se tratando das técnicas de tratamento dos dados, 16 (25%) dissertações 

utilizaram a estatística descritiva; 15 (24%) desenvolveram pesquisa convergente 

assistencial; 14 (23%) submeteram os dados à análise de conteúdo; 9 (14%) fizeram uso 

daanálise temática;e 6 (9,5%) usaram a classificação por nível de evidência. A análise 

focal estratégica, o índice de validade de conteúdo e a análise dos dados relativos foram as 

técnicas utilizadas por uma dissertação, cada. 

Quanto aos produtos, 36 (63,16%) dissertações produziram algum tipo de protocolo 

assistencial; 8 (14%) elaboraram alguma tecnologia educacional; 3 (5.27%) geraram 

protocolos gerenciais; 3 (5.27%) desenvolveram um software;e 2 (3.5%) criaram POP. 

Fluxograma, Checklist; Ficha de avaliação de desempenho; roteiro de passagem de 

plantão; eFollow-up foram produtos criados por uma dissertação, cada. 

Quadro 20 – Produtos gerados pelas dissertações do Programa de Mestrado Profissional 
em Enfermagem da Universidade Estadual de Santa Catarina. Florianópolis/SC, Brasil, 
2013-2016 (n=57) 

 
Fonte: Elaboração do autor 



7 DISCUSSÃO DE DADOS

Thomas Kuhn 

“Uma nova verdade científica não triunfa porque os que se punham a ela 
veem
surge uma nova geração mais familiarizada com ela”

 

No quadriênio avaliado, verificou

dos programas analisados se deu em 

de defesas relativo, aos programas, o ano de 2014 obteve destaque, mantendo equilíbrio 

totalizando 46 (28.5%).O ano de 2013 f

37 (23%) e, por último, o ano de 2015

Quadro 21–Distribuição anual de defesas segundo 
Enfermagem analisado. Brasil, 

 
2013 
2014 
2015 
2016 
TOTAL 

Fonte: Elaboração do próprio autor
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina
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“Uma nova verdade científica não triunfa porque os que se punham a ela 
veem a luz e saem convencidos, mas porque eles acabam morrendo e 
surge uma nova geração mais familiarizada com ela” 

No quadriênio avaliado, verificou-se que o maior número de defesas do conjunto 

se deu em 2016, 48 (30%). Todavia, em relação a uniformidade 

de defesas relativo, aos programas, o ano de 2014 obteve destaque, mantendo equilíbrio 

ano de 2013 ficou em terceiro lugar em número de defesas, 

o ano de 2015, com 30 (18.5%) (Quadro 21).  

anual de defesas segundo programa de Mestrado Profissional
Brasil, 2013-2016 

TITULADOS 

MPEA UNESP 
12 0 

17 0 

14 0 

19 0 
62 ND 

Elaboração do próprio autor 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 

FSC: Universidade Federal de Santa Catarina 

A comparação do número de defesas com o de vagas disponíveis nos editais dos 

do MPEA/UFF aponta para a concordância numérica. 
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“Uma nova verdade científica não triunfa porque os que se punham a ela 
a luz e saem convencidos, mas porque eles acabam morrendo e 

se que o maior número de defesas do conjunto 

Todavia, em relação a uniformidade 

de defesas relativo, aos programas, o ano de 2014 obteve destaque, mantendo equilíbrio 

em número de defesas, com 

programa de Mestrado Profissional em 
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MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 

A comparação do número de defesas com o de vagas disponíveis nos editais dos 

aponta para a concordância numérica. De acordo 
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com os editais, em 2012 e 2013 as vagas ofertadas, 17 e 15, respectivamente, foram 

exclusivas para enfermeiros doHospital Universitário Antônio Pedro (HUAP/UFF). Em 

2014 foram oferecidas 24 vagas a candidatos internos e externos à universidade e, em 

2015, foram 16 vagas, sendo oito exclusivas para enfermeiros do HUAP e oito para 

candidatos externos à UFF. 

Em relação a avaliação trienal anterior o programa MPEA mostrou-se melhora no 

equilíbrio da distribuição ao longo dos anos e aumento considerável na quantidade de 

titulações. O Programa vem conseguindo manter um número constante de matriculados. 

Também foi verificada concordância entre o número de defesas e de vagas 

disponibilizadas pela UNESP, exceto para 2015, ano em que apenas cinco dissertações 

foram defendidas. Essa instituição ofertou 20 vagas para candidatos externos e internos à 

universidade, em cada um dos anos verificados. 

Inicialmente foram oferecidas 12 vagas, mas no atual quadriênio foram oferecidas 

18 vagas em 2013, 19 em 2014 e 24 em 2015 e 2016, sendo definido como público-alvo: 

enfermeiros que atuam em hospitais universitários ou instituições de saúde que servem de 

campo de ensino, públicos, contratualizados ou credenciados pelas Secretariasde Estado ou 

Municipais da Saúde de Santa Catarina e que atuem no Sistema Único de Saúde (SUS), e 

enfermeiros atuantes em Unidades de Atendimento Pré-hospitalar Móvel (SAMU) 

(BRASIL, 2017c). 

Das 161 dissertações analisadas, 142 (88%) autores eram do sexo feminino e 19 

(12%) do sexo masculino, conforme indica a Figura 15. Esses dados concordam os 

achados da pesquisa Perfil da Enfermagem, a qual identificou que 86,2% dos profissionais 

de enfermagem do Brasil são do sexo feminino (COFEN, 2015). 
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Figura 15–Distribuição dos autores das dissertações por sexo, segundo programa de 
Mestrado Profissional em Enfermagem analisado. Brasil, 2013-2016 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
Fontes: http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pgenfermagem/, http://mpenf.ufsc.br/mpenf/, http://www.eeaac.uff.br/pos-graduacao/stricto/mpea/ 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 
 

A distribuição dos autores segundo o seu tempo de formação indica que a maior 

parte deles defendeu a dissertação quando tinha de 6 a 10 anos de formado 79 (49%). Os 

que tinham de 11-15 anos de formado somaram 30 (19%), àqueles com mais de 21 anos de 

formação totalizaram 19 (12%), e os mestrandos com 16-20 anos e os com até 5 anos 

equivaleram a 14 (9%) e 12 (7%), respectivamente. Essa informação não foi identificada 

nas dissertações e currículos Lattes de 7 (4%) autores (Figura 15). 

Considera-se que em todos os anos, o tempo mediano de titulação do MPEA no 

quadriênio foi: 22 meses nos anos 2013; 2014e 2015 e 21 em 2016, com mediana de 21,8 

meses. Quanto ao tempo de titulação, 95,2% dos mestres foram titulados em até 26 meses. 

O programa instituiu em 2013, nominado como “Estágio Probatório”, medida que outros 

programas da UFF vêm adotando, em que o aluno frequenta o programa e, somente, depois 

de produzir seu projeto, com a aprovação no Comitê de Ética em Pesquisa e com a 

primeira publicação em periódico, é efetivada sua matricula no programa, o que encobre o 

real tempo de titulação do programa (BRASIL, 2017c). 

Respectivamente obteve o Programa UNESP à média de tempo de titulação no 

quadriênio, 98,5% dos mestres foi titulado até 26 meses, e UFSC o tempo de titulação 

foide 22 meses em 2013 e 23 meses nos anos de 2014 a 2016 (BRASIL, 2017c). 
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Figura 16–Distribuição dos autores por tempo de formação quando da defesa da 
dissertação, segundo programa de Mestrado Profissional em Enfermagem analisado. 
Brasil, 2013-2016 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor 
FONTE: BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Currículo do sistema currículo Lattes. 
[Brasília]. 2017. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/ 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 

Como nas dissertações o tempo de formação não é item de apresentação 

obrigatório, procedeu-se com a busca online por esse dado na Plataforma Lattes (BRASIL, 

2017d), acessando o currículo dos pesquisadores. Considera-se essa informação relevante 

quando se analisa o MP, pois o tempo de formação e atuação profissional tem implicação 

para a pesquisa aplicada. 

Segundo a Academia Brasileira de Ciências (2018), uma iniciativa que resultou nos 

avanços do sistema de Pós-Graduação foi a Plataforma Lattes do Conselho Nacional de 

Pesquisa (CNPq), que reúne em detalhes, quando atualizado periodicamente, o currículo 

vitae de todos os cientistas e pesquisadores nacionais. De acordo com o documento 

apresentado– currículo Lattes, são mais de três milhões de currículos que dão acesso e 

transparência às atividades desses profissionais, bem como de estudantes de graduação e 

pós-graduação.  

Em relação ao que denominamos de expertises na área profissional, o autor cita em 

relação ao tempo de formação que aquilo que antes da revolução aparece como um pato no 

mundo do cientista transforma-se num coelho. Aquele que antes via o exterior da caixa 

desde cima passa a ver seu interior desde baixo. Transformações dessa natureza, embora 

usualmente sejam mais graduais e quase sempre irreversíveis, acompanham comumente o 

treinamento científico. O que um homem vê depende tanto daquilo que ele olha como 

daquilo que sua experiência visual conceitual prévia o ensinou a ver. De acordo com as 



correlações feitas pelo uso da 

transformações de visão é que o estudante se torna um habitante do mundo do cientista, 

vendo o que o cientista vê e respondendo como o cientista responde (KUHN, 2011a).

Guiados por um novo paradigma, os cientistas adotam novos instrumentos e 

orientam seu olhar em novas direções. E o que é ainda mais importante durante as 

revoluções, os pesquisadores/cientistas 

empregando instrumentos familiares, olham para os mesmos pontos já examinados 

anteriormente (KUHN, 2011a).

Figura 17–Dinâmica da ciência normal 
Kuhn.Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018

Fonte: Elaboração do próprio autor

  

A vivência e oato do fazer 

e à imaginação do observador, 

dosenigmas – anomalias. Para Kuhn (2011a), quando se tem es

maior probabilidade de a ciência avançar por meio d

paradigmas. Nessa fase, é possível ocorrer proliferações de teorias e pesquisas aleatórias 

muitas das vezes conflitantes, recurso à análise filosófica

correlações feitas pelo uso da Gestalt, Kuhn diz que somente após vár

transformações de visão é que o estudante se torna um habitante do mundo do cientista, 

vendo o que o cientista vê e respondendo como o cientista responde (KUHN, 2011a).

Guiados por um novo paradigma, os cientistas adotam novos instrumentos e 

entam seu olhar em novas direções. E o que é ainda mais importante durante as 

revoluções, os pesquisadores/cientistas veem coisas novas e diferentes quando, 

empregando instrumentos familiares, olham para os mesmos pontos já examinados 

2011a). 

Dinâmica da ciência normal na construção de uma anomalia 
RJ, Brasil, 2018 

Elaboração do próprio autor, adaptado de Kuhn (2011a) 

ato do fazer constantemente apresentam desafios quanto à habilidade 

imaginação do observador, os quais se tornarão a mola propulsora na elucidação 

. Para Kuhn (2011a), quando se tem esse movimento há uma 

a ciência avançar por meio de novos ou até mesmo antigos 

a fase, é possível ocorrer proliferações de teorias e pesquisas aleatórias 

muitas das vezes conflitantes, recurso à análise filosófica, com debates sobre os 
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, Kuhn diz que somente após várias dessas 

transformações de visão é que o estudante se torna um habitante do mundo do cientista, 

vendo o que o cientista vê e respondendo como o cientista responde (KUHN, 2011a). 

Guiados por um novo paradigma, os cientistas adotam novos instrumentos e 

entam seu olhar em novas direções. E o que é ainda mais importante durante as 

coisas novas e diferentes quando, 

empregando instrumentos familiares, olham para os mesmos pontos já examinados 

 segundo Thomas 

 

quanto à habilidade 

a mola propulsora na elucidação 

e movimento há uma 

e novos ou até mesmo antigos 

a fase, é possível ocorrer proliferações de teorias e pesquisas aleatórias 

com debates sobre os 
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fundamentos teórico-metodológicos, verdadeira explosão de descobertas e até a 

revalorização de fatos anteriores, visto, então, de modo novo.  

Trazendo essas proposições para o MPE e sua relação com a anomalia, pressupõe-

se que esse processo estáem consonância com as discussões e reflexões acerca das 

contribuições dessa modalidade para o fortalecimento da Enfermagem, enquanto ciência, e 

do SUS.  

Referente às áreas de atuação profissional dos mestrandos dos MPE verificados, 

observou-se que foram os mais variados, sendo mais frequentes aqueles com atuação em 

unidades de terapia intensiva, emergência e oncologia (Figura 18). 

Figura 18 – Distribuição das dez áreas de atuação profissional mais frequentes entre os 
mestrandos, segundo programa de Mestrado Profissional em Enfermagem analisado. 
Brasil, 2013-2016 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
FONTE: BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Currículo do sistema currículo Lattes. 
[Brasília]. 2017. Disponível em: http://lattes.cnpq.br/ 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Ao realizar uma busca nas referidas bases de dados MEDLINE, LILACS, BDENF 

E SciELO da BVS e em outras bases de dados, como Periódico CAPES e Cumulative 

Index to Nursing & Allied Health Literature (CINAHL), não foram evidenciados 

publicações científicas que fizessem alusão ao tempo de formação profissional associado 

ao grau de expertise em uma determinada área de atuação profissional. Não obstante, sabe-

se que algumas associações profissionais reconhecidas no País promovem prova de títulos 

com base no tempo de formação e atuação em determinadas áreas. 
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Também há, no Brasil, algumas sociedades de enfermagem reconhecidas nacional e 

internacionalmente que conferem o grau de especialista com base no tempo de atuação 

profissional, desde que comprovada. Cada associação possui critérios próprios, entretanto, 

todas exigem que o profissional tenha registro no Conselho Regional de Enfermagem e, no 

mínimo, cinco anos de experiência como enfermeiro na área de titulação (SOBECC; 

ABENTI; ABN, 2018). 

O conjunto de 161 trabalhos defendidos nas instituições analisadas por esta tese 

contemplam, direta ou indiretamente, 19 dos 24 temas de pesquisa sugeridas pela Agenda 

Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS), a saber: saúde mental; violência, 

acidentes e traumas; doenças não-transmissíveis; saúde do idoso; saúde da criança e do 

adolescente; saúde da mulher; saúde dos portadores de necessidades especiais; alimentação 

e nutrição; bioética e ética em pesquisa; pesquisa clínica; complexo produtivo da saúde; 

avaliação de tecnologias e economia da saúde; saúde bucal; promoção da saúde; doenças 

transmissíveis; comunicação e informação em saúde; sistemas e políticas de saúde; e 

saúde, ambiente, trabalho e biossegurança. As temáticas não contempladas foram: saúde 

dos povos indígenas; saúde da população negra; epidemiologia; demografia e saúde; e 

assistência farmacêutica (BRASIL, 2015). 

Ainda se tratando da ANPPS, Oliveira (2014) destaca 11 temas que são afeitos 

diretamente ao campo da Enfermagem, dos quais cinco caracterizam-se como eixos 

temáticos transversais, três como eixos temáticos de ações verticais e outros três como 

eixos temáticos verticais por grupos populacionais.  

Os eixos temáticos transversais contemplam:saúde, ambiente, trabalho e 

biossegurança em enfermagem; avaliação de tecnologias de enfermagem e economia da 

saúde; investigação clínica de enfermagem; gestão do trabalho e educação em saúde; e 

sistemas de políticas públicas. Os eixos temáticos de ações verticais são: cuidado de 

enfermagem à saúde mental; cuidado de enfermagem às doenças transmissíveis; e cuidados 

de enfermagem às doenças não-transmissíveis. E os eixos temáticos por grupos 

populacionais definidos são o cuidado de enfermagem à saúde do adulto e idoso; cuidado 

de enfermagem à saúde da mulher; e cuidado de enfermagem à saúde da criança e 

adolescente. 

Sobre essasprioridades de pesquisa, observou-se que as três instituições 

pesquisadas as vêm contemplando, com destaque para as prioridades incluídas nos eixos 

temáticos transversais, seguidos por aquelas dos eixos temáticos por grupos populacionais. 

De acordo com Oliveira (2014), a integração dos respectivos eixos permite compatibilizar 
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o caráter disciplinar e interdisciplinar característico da área da enfermagem. Reconhece-se 

que a clara identificação da faceta disciplinar de um campo de conhecimento é condição 

essencial para o exercício da interdisciplinaridade, resguardando a identidade própria desse 

campo.  

Neste contexto, a substituição de paradigmas por regras deveria facilitar a 

compreensão da diversidade de campos e especializações científicas. As regras explícitas, 

quando existem, em geral são comuns a um grupo científico bastante amplo, algo que não 

precisa ocorrer com os paradigmas. Conclui-se daí que, considerando a variação de 

especialidades como um processo revolucionário para cada um dos grupos relacionados a 

elas, uma modificação que reflete apenas uma ou outra aplicação do paradigma só será 

revolucionária para os membros de uma subespecialidade profissional específica (KUHN, 

2011a). 

Pensando a ciência como uma atividade coletiva, para que a comunidade científica 

de Enfermagem possa ter evidência no meio acadêmico e científico,ela precisaapresentar 

algumas características no que tange ao desenvolvimento de uma teoria, segundo Thomas 

Kuhn (Figura 19). 

Figura 19 – Desenvolvimento de uma teoria dentro de uma comunidade científica 
específica, segundo Thomas Kuhn. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

 
Fonte: Adaptado de Kuhn (2011a) 
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A aproximação entre a academia e o mundo do trabalho no qual se inserem os 

enfermeiros possibilita que eles, com certo grau de expertise em uma determinada área de 

conhecimento, desenvolvam pesquisas de caráter científico e não de natureza empírica. 

Isto porque essa integração, prática profissional-academia,permite a eles, que podem estar 

fora das salas de aulas há um longo tempo, desenvolver suas próprias teorias 

fundamentadas em evidências científicas. Nesse entendimento, acredita-se que essa 

articulaçãotem se constituído comoum casamento perfeito para a consolidação das 

proposições e objetivos dos MPE ao longo dequase duas décadas de sua existência.  

Neste prisma, o MPE precisa conceber sua própria taxonomia14, pois, de acordo 

com Kuhn (2006), o fortalecimento de uma comunidade científica deriva sobretudo do 

entendimentode suas bases conceituais pelos seus membros. Quando sua taxonomia estiver 

clara, isto é, o que é essa modalidade e quais os fins se deseja alcançar com ela, o MPE 

poderá compor, junto às demais comunidades científicas, seu status de modalidade 

independente, reconhecida nacional e internacionalmente. 

Em se tratando dos cenários de pesquisa utilizados pelo conjunto das dissertações, 

verificou-se que 150 (93%) foram ambientadas em alguma instituição pública e8 (5%) em 

alguma instituição privada. Em3 (2%) casos não foi possível identificar o cenário por meio 

da leitura textual e contextual das dissertações (Figura 19). Pressupõe-se que esses dados 

retratem a natureza da própria instituição que oferece o MPE: todas são públicas e estão 

associadas a um HU. 

De acordo com a Academia Brasileira de Ciências (2018), no que se refere à pós-

graduação no Brasil, enorme progresso foi feito nas últimas décadas, em especial na 

primeira década do século XXI. Houve ampliação, em quantidade e em distribuição, da 

pós-graduação, em especial, nas universidades públicas, que acarretou um crescimento do 

sistema de universidades federais.   

 

 

 

 

 

                                                 

14 Linguagem classificação de palavras.  
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Figura 20 – Cenários onde foram realizadas as pesquisas segundo programa de Mestrado 
Profissional em Enfermagem analisado. Brasil, 2013-2016 

 
Fontes:http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pgenfermagem/http://mpenf.ufsc.br/mpenf/http://www.eeaac.uff.br/pos-
graduacao/stricto/mpea/https://saudebusiness.com/noticias/o-impacto-da-tecnologia-em-saude-infografico/ 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Os dados acima corroboram com o referido relatório Quadrienal 2017, quando 

afirma que no MPEA cerca de 80% dos discentes vieram de instituições públicas, com 

cargos de governança em instituições de saúde e com atuação em gestão municipal. Estas 

informações não foram possíveis visualizar nos relatórios da UNESP e de UFSC 

(BRASIL, 2017c). 

Em se tratando do contexto onde as pesquisas foram delineadas, 90 (56%) 

dissertações foram desenvolvidas no âmbito assistencial; 41 (25%) no âmbito 

organizacional e 30 (19%) no âmbito educacional (Figura 21). 

Figura 21–Contextos onde foram realizadas as pesquisas segundo programa de Mestrado 
Profissional em Enfermagem analisado. Brasil, 2013-2016 

 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 
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A maior frequência de estudos delineados no contexto assistencial pode se justificar 

pela forte influência do modelo biomédicosobre Enfermagem quando da sua constituição 

enquanto profissão de saúde, mas também em razão do cuidado ser seu objeto 

epistemológico e de trabalho, sobre o qual se reflete a característica assistencial da 

profissão. Com o passar dos tempos, a Enfermagem foi ganhando notoriedade, se firmando 

como uma ciência independente, com campo de conhecimento específico, e se tornando 

uma profissão de âmbito social que, por sua natureza, atua no âmbito individual e coletivo, 

e incorpora o saber de várias outras ciências (BRASIL, 2017). Nesse movimento, outras 

esferas de atuação intimamente interligadas à assistência e ao cuidado de enfermagem 

passam a adquirir maior relevância, como a organizacional e a educacional que, como visto 

na Figura 20,foramâmbitos estudados por um número expressivo de mestrandos. 

No tocante às linhas de pesquisas nas quais os estudos foram desenvolvidos, 

verifica-se que,no MPEA/UFF, 27 (55%) dissertações se vincularam à linha O contexto do 

cuidar em saúde e 22 (45%) à linha Os cuidados de enfermagem para grupos humanos.A 

maioria das dissertações produzidas pelo programa da UNESP se vinculou à linhaO 

processo de cuidar 43(78%), e, em menor número, àlinha Gerenciamento de serviços12 

(22%). Já no âmbito da UFSC, 25 (44%)realizaram estudo no âmbito da linha O cuidado e 

o processo de viver, ser saudável e adoecer; 12 (21%) no âmbito da Gestão e Gerência em 

saúde e enfermagem; 9 (16%) no contexto da Arte, criatividade e tecnologia em saúde e 

enfermagem; 7 (12%) realizaram estudos sobre Administração em enfermagem e saúde; 3 

(5%) se relacionou à Tecnologia em saúde e enfermagem; e em uma dissertação a linha 

não foi identificada (Figura 22). 
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Figura 22 – Linhas de pesquisas vinculadas aos estudos produzidos pelos mestrandos, segundo programa de Mestrado Profissional em 
Enfermagem analisado.Brasil, 2013-2016 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 
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Ainda sobre as linhas de pesquisa, analisa-se que os maiores quantitativos de 

estudos se relacionam ao contexto do cuidado, o que se justifica pelo fato de o cuidado 

integral ser o foco principal da formação e da atuação profissional, dado que ele é o 

objetivo de trabalho da enfermagem. Mas, para que o cuidado seja integral, não se pode 

formar enfermeiros apenas para atuarem à beira do leito, pois ele é resultante dos múltiplos 

cuidados ofertados pela enfermagem, o que inclui o gerenciamento da assistência, a 

educação em saúde e o uso de tecnologias em saúde, conforme descrito na figura 22. 

Figura 23– Os pilares básicos da ciência de Enfermagem. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
 

A Enfermagem, enquanto ciência e ao mesmo tempo como produtora de bens 

(processos e produtos), não pode ficar à mercê da limitação da polissemia vernacular que o 

termo tecnologia apresenta, uma vez que o cuidar, para esta categoria profissional, se 

alicerça em três binômios: indivíduo-ambiente; indivíduo-vida; e indivíduo-relações.  

São esses os pilares (indivíduo-ambiente; indivíduo-vida; e indivíduo-relações) que 

a enfermagem vislumbra quando se pensa no cuidado, pois não se pode dissociar o 

indivíduo de suas vivências vividas; eles são, portanto, os elementos que possibilitam a 

singularidade do cuidado profissional. Tais valores filosóficos do holismo é que fazem 

com que a enfermagem seja “única”, pois compreender o indivíduo dentro destes três 

pilares, ambiente, vida e relações, em suas várias instâncias, é o que possibilita o 

enfermeiro possibilidades de intervenção, em seus mais diferenciados contextos.  

Nessa compreensão, a Enfermagem precisa assegurar a sua abordagem 

contextualizada, rompendo com o modelo – paradigma– biomédico, e selar seu 
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próprioparadigma. Só assim se consolidará como ciência, pois é o que ela faz e como faz a 

prestação do cuidado em suas várias instâncias, que a diferencia das outras profissões das 

Ciências da Saúde. 

Assim, a partir do MP a Enfermagem precisa estabelecer uma comunicação clara e 

efetiva com seus membros, com o objetivo de manter o consenso e a harmonia nas 

investigações realizadas por sua comunidade científica. Sobre isso, Carvalho (2003, p. 

421) reflete que “o saber profissional sofre pressões para manter-se pedagogicamente de 

nível elevado, no contexto da educação superior e da pós-graduação stricto sensu”. Ainda 

de acordo com a autora, “há certa razão para os pesquisadores da enfermagem desejarem 

dominar conhecimentos capazes de apoiar a construção científica, seja como meta para 

atingir o status das ciências, seja para definir de vez o valor do corpus doutrinae da 

profissão”.  

O prelúdio da Enfermagem enquanto ciência pautou-se nos princípios fundamentais 

e proposições explicativas de Florence Nigthingale. Em sua gênese e desenvolvimento, a 

Enfermagem é consistente com a arte de cuidar específica de uma prática científica, que 

corresponde a uma verdade, a reforma sanitária, e, por isso, é reconhecida como de alta 

relevância histórico-social. A Enfermagem tem um olhar holístico que se sustenta no 

conhecimento que advém de outras ciências, como a Fisiologia, Sociologia, Antropologia, 

Bioquímica e Farmacologia. E é isso que a difere da medicina, que possui um olhar 

estritamente fisiológico.  

O cuidar da Enfermagem difere do cuidar de outras profissões da saúde, pois, em 

termos terminológicos, acredita-se que todos os membros dessa comunidade científica 

sejam capazes de contextualizar o construto cuidado de enfermagem, uma vez que ele é o 

pilar da profissão. O cuidado deEnfermagem, na concepção de colocar-se no lugar do 

outro, aproxima-se dos fundamentos do Humanismo Latino, que caracteriza a humanidade 

do homem pela sua capacidade de colaboração para com o próximo e sua utilidade às 

demais pessoas. Convém destacar que o cuidado não é uma atitude ou um ato em si 

mesmo. É uma concepção da qual derivam sentimentos, atitudes e ações, como vontades, 

desejos, inclinações e impulsos. Cuida-se quando se estabelece relações de respeito à 

autonomia, à individualidade e aos direitos dos seres humanos (SOUZA; SARTOR; 

PRADO, 2005). 

Em relação às linhas de pesquisas, Kuhn (2011a) diz que nenhuma experiência 

pode ser concebida sem o apoio de alguma espécie de teoria, ou seja, uma linha na qualse 

possa desenvolver e executar as pesquisas. Para o autor, o pesquisador/cientista em crise 
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tentará constantemente gerar teorias especulativas que, se bem-sucedidas, podem abrir o 

caminho para um novo paradigma e, se malsucedidas, podem ser abandonadas com relativa 

facilidade.  

Como toda história é processual, compreende-se que para se fazer ciência nesta 

modalidade de ensino, há ainda um caminho longo a percorrer, pois ela necessita ser 

compreendida, percebida e vivenciada em suas várias dimensões: social, acadêmica e 

profissional, até ser literalmente aceita por toda a comunidade científica. Assim, as linhas 

de pesquisas nas quais se assentam osMPE têm como objetivo potencializar as pesquisas 

neste campo do saber e, em concomitância, dar respostas às necessidades sociais em suas 

várias instâncias, gerando produtos e processos que contribuam efetivamente para a 

transformação social. 

Kuhn (2011a) evidencia que o estudo de paradigmas, muito dos quais bem mais 

especializados do que os indicados – ciência normal, é o que prepara basicamente o 

estudante para ser membro de uma determinada comunidade científica na qual atuará mais 

tarde. De acordo com o autor, ao concentrar a atenção científica sobre uma área 

problemática bem delimitada e ao preparar a mente científica para o reconhecimento das 

anomalias experimentais pelo que realmente são, as crises frequentemente fazem proliferar 

novas descobertas. Para o autor, o homem que luta para resolver um problema definido 

pelo conhecimento e pela técnica existente não se limita simplesmente a olhar à sua volta. 

Sabe o que quer alcançar, concebe seus instrumentos e dirige seus pensamentos de acordo 

com os seus objetivos.  

Em se tratando dos objetivos gerais delimitados pelos mestrandos do conjunto dos 

programas analisados, os verbos mais utilizados foram elaborar 26 (15,29%), construir 25 

(14,7%), analisar 14 (8,23%), propor 14 (8,23%), avaliar 13 (7,64%), desenvolver 12          

(7,05%),identificar 9 (5,29%), conhecer 7 (4.11%), validar 5 (3,19%), e determinar e 

compreender 4 ( 2,35%) cada um, como se verifica na Figura 24. 
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Figura 24 – Distribuição dos dez verbos mais utilizados nos objetivos gerais das pesquisas 
desenvolvidas pelos mestrandos, segundo programa de Mestrado Profissional em 
Enfermagem analisado.Brasil, 2013-2016 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 

 

Outros verbos utilizados foram implementar, verificar, apreender e implantar 3               

(1,76%) cada um,  realizar, produzir e caracterizar 2 (1,17%) cada um; e discutir, 

complementar, cartografar, confrontar, dar, criar, aplicar, incorporar, dimensionar, 

planejar, gerir, comparar, obter, apresentar, sensibilizar, estabelecer, evidenciar e descrever 

1 (0,58%), cada um.Esclarece-se que duas dissertações do MPEA/UFF e seis da UNESP 

utilizaram dois objetivos gerais, daí o total ser igual 169 ao invés de 161, que é o número 

corresponde ao somatório de dissertações investigadas.  

A Taxonomia de Bloom é um termo bastante utilizado em diferentes áreas, sendo 

considerada como ciência de classificação, denominação e organização de um sistema pré-

determinado e que tem como resultante um framework conceitual para discussões, análises 

e/ou recuperação de informação. Como o MP deriva da pesquisa aplicada, essa deverá 

apresentar verbos que indiquem aplicação, análise e síntese, visando adquirir ou gerar 

novos conhecimentos, por meio de novos processos ou produtos, para a solução imediata 

de problemas determinados e específicos, com objetivo prático. De acordo com a 

classificação sugerida pela Taxonomia de Bloom, o objetivo geral apresentado nas 
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referidas dissertações está em consonância com a proposta do MP (FERRAZ; BELHOT, 

2010).  

Ainda segundo a Taxonomia de Bloom, os dez verbos mais usuais entre as 

dissertações analisadas se relacionam principalmente à descrição de síntese,quetraduz: 

habilidade de agregar e juntar partes com a finalidade de criar um novo todo. 
Essa habilidade envolve a produção de uma comunicação única (tema ou 
discurso), um plano de operações (propostas de pesquisas) ou um conjunto de 
relações abstratas (esquema para classificar informações). Combinar partes não 
organizadas para formar um “todo” (FERRAZ; BELHOT, 2010, p. 426). 

Apesar disso, pode-se analisar que, após quase 20 anos de MPE, nas dissertações 

produzidas nessa modalidade ainda se verificamresquícios da pesquisa acadêmica. Isto 

porque ao conceber que o MPE deveria priorizar pura e simplesmente a pesquisa aplicada, 

alguns objetivos utilizados pelos mestrandos têm cunho tipicamente acadêmico e não 

profissional. Embora o produto seja o ponto forte do MPE, essa avaliação se faz necessária 

no sentido de identificar se o processo de construção de uma identidade peculiar está em 

curso. E os resultados apontam que, ao analisar a adoção dos verbos que conduzem os 

objetivos das investigações e os desenhosmetodológicos adotados, observa-se maior 

proximidade com a lógica do MA.  

Evidenciou-se que existe geração de conhecimento a partir da prática, porém, os 

estudos são restritos, em sua maioria; há ações investigativas que não resultam em 

mudanças imediatas, embora produzam resultados que possibilitam intervenções 

posteriores. Além disso, os produtos e os processos, quando identificados (em 17 

dissertações não foi possível identificá-los), mostram-se voltados à melhoria do cuidado, 

instrumentalizando a equipe de saúde e, em especial, a de Enfermagem (FERREIRA; 

TAVARES; KEBIAN, 2018). 

Neste prisma, vale lembrar Kuhn (2011a) quando ressalta que não é de se admirar 

que, nos primeiros estágios do desenvolvimento de qualquer ciência, homens diferentes 

confrontados com a mesma gama de fenômenos, mas em geral não com os mesmos 

fenômenos particulares, os descrevam e interpretem de maneiras diversas. Assim, para ele, 

a falta de uma interpretação padronizada ou de uma redução a regras que goze de 

unanimidade não impede que um paradigma oriente a pesquisa, isto é, no caso desta 

análise, apesar de os mestrandos utilizarem diversos objetivos gerais, isso não inviabilizou 

a geração de um produto conforme preconizado no edital dos respectivos cursos.  

Não obstante, para que uma anomalia origine uma crise, ela deve ser mais que uma 

simples anomalia. Sempre existem dificuldades em qualquer parte de adequação entre o 
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paradigma e a natureza; a maioria, cedo ou tarde, acaba sendo resolvida, frequentemente 

através de processos que não poderiam ter sido previstos. O pesquisador/cientista que se 

detém para examinar cada uma das anomalias que constata, raramente realizará algum 

trabalho importante. Deve-se, portanto, perguntar o que é que torna uma anomalia digna de 

um escrutínio coordenado. Nesse sentido, a comunidade científica que integra os MPE, 

deve se questionar: quais as anomalias são dignas de serem objeto de estudo das 

dissertações que produzimos?  

Em se tratando dos modelos de sustentação do conjunto de pesquisas 

desenvolvidas, constatou-se que 144 (89%) dissertações se assentaram em bases 

conceituais, e 17 (11%) em referenciais teóricos, quais sejam: Wanda de Aguiar Horta (5); 

PBE, Paulo Freire e Dorothea Orem (2, cada); e Christophe Dejours, Florence Nightingale, 

Faye Abdellah, Virgínia Henderson, Philippe Perrenoud e Teoria Humanística de 

Enfermagem(1 cada).  

A utilização de um referencial teórico não é uma exigência legal dos programas, 

talvez por isso 89% das pesquisas se alicerçaram em bases conceituais. Sobre isso, Kuhn 

(2011a) diz que uma parte (embora pequena) do trabalho teórico normal consiste 

simplesmente em usar a teoria existente para prever informações fatuais dotadas de valor 

intrínseco.  
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Figura 25 – Modelos de sustentação das pesquisas desenvolvidas, segundo programa de 
Mestrado Profissional em Enfermagem analisado.Brasil, 2013-2016 

 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 

 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
Wanda Aguiar Hortahttp://www.ebah.com.br/content/ABAAABPKgAK/horta-wanda-aguiar97-2003 
Dejours  http://www.dublinense.com.br/autores/christophe-dejours/, Paulo Freire  
https://blogdivulgaciencia.wordpress.com/2015/05/04/divulga-cientista-paulo-freire/, Dorothea Orem  
https://br.pinterest.com/pin/61291244904046357/ 
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Florencehttps://en.wikipedia.org/wiki/Florence_Nightingale#/media/File:Florence_Nightingale_(H_Hering_
NPG_x82368).jpg, Faye Abdellah  
http://www.legacy.com/obituaries/washingtonpost/obituary.aspx?fhid=4949&n=faye-
abdellah&pid=184355858, Virginia Henderson  https://www.pinterest.pt/pin/518758450802375636/, Phillipe 
Perrenoudhttps://www.google.com/search?q=philippe+perrenoud&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ah
UKEwjIp4vHzdDaAhVNPJAKHbKkCnUQ 
_AUICygC&biw=1366&bih=662#imgrc=OBgf52EREwFU7M 
 

Para tornar seu saber fundamentado cientificamente, a Enfermagem tem se 

dedicado continuamente a desenvolver diversas formas de pesquisa. Devido às 

particularidades desta profissão, é necessário identificar métodos que sejam compatíveis 

com os seus fins. A pesquisa de abordagem qualitativa demonstra-se adequada à profissão, 

visto seu objeto de trabalho: o ser humano. Por meio da pesquisa qualitativa, a profissão 

obtém ricos detalhes acerca da experiência dos sujeitos em relação a um determinado 

fenômeno, resultando em descrições densas ou pesadas, sendo passível de diferentes 

interpretações de acordo com a abordagem utilizada (LACERDA et al., 2008).  

A abordagem qualitativa nas pesquisas brasileiras é utilizada desde a constituição 

dos primeiros trabalhos científicos nas ciências humanas. No campo da saúde, a 

Enfermagem foi pioneira em utilizar essa abordagem, tornando-se, ao longo dos anos, 

importante referência nacional para diversas áreas das Ciências da Saúde. De acordo com 

Minayo (2012), por meio dessa modalidade de pesquisa é possível compreender o universo 

simbólico e particular das experiências, comportamentos, emoções e sentimentos vividos 

ou, ainda, compreender o funcionamento organizacional, os movimentos sociais, os 

fenômenos culturais e as interações entre as pessoas, seus grupos sociais e as instituições.  

Essas proposições justificam o fato de a maior parte das dissertações analisadas 

terem desenvolvido pesquisa de cunho qualitativo 96 (60%). A abordagem quantitativa foi 

utilizada por 43 (26,5%) dissertações e a abordagem mista por 22 (13.5%), conforme 

exposto na Figura 26. 
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Figura 26– Abordagens metodológicas utilizadas para o desenvolvimento das pesquisas, 
segundo programa de Mestrado Profissional em Enfermagem analisado. Brasil, 2013-2016 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
Fontes: http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pgenfermagem/, http://mpenf.ufsc.br/mpenf/, http://www.eeaac.uff.br/pos-graduacao/stricto/mpea/ 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Para Kuhn (2011a), o mundo do cientista é tanto qualitativamente transformado 

como quantitativamente enriquecido pelas novidades fundamentais de fatos e teorias. 

Desta maneira, concebe-se que não será o método propriamente dito que dará relevância à 

pesquisa, mas sim o modo como ela foi conduzida, uma vez que os problemas, tanto das 

ciências mais quantitativas quanto das mais qualitativas, visam simplesmente à clarificação 

do paradigma por meio de sua reformulação.  

Analisa-se que estes dados estejam em consenso com o processo histórico de 

ascensão do próprio estilo de se conceber a pesquisa em enfermagem. O histórico da 

modalidade do curso stricto sensu na Enfermagem ocorreu pela formação acadêmica, nos 

quais os métodos de pesquisa aplicados baseavam-se principalmente nas relações 

intersubjetivas entre o sujeito e o objeto. Todavia, como não se deve excluir da 

Enfermagem seu contexto histórico, nas últimas décadas se tem visto um movimento 

acerca da estimulação de pesquisas clínicas na área de enfermagem.  

O processo de produção do conhecimento no Brasil sempre esteve atrelado ao 

crescimento da pós-graduação. Assim, com a consolidação do mestrado em enfermagem, 

foi possível consolidar sua base científica e formar recursos humanos capacitados para 
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expansão dessa modalidade. Pondera-se que pelo menos o objetivo inicial da estruturação 

da modalidade stricto sensu na enfermagem fora atingido por criar um sistema de 

formação capaz de habilitar pesquisadores a elevarem a Enfermagem aohall das profissões 

emergentes nos cenários nacional e internacional (CIRANI; CAMPANARIO; SILVA, 

2015). 

Em relação aosinstrumentos/técnicas utilizados na coleta de dadospelos mestrandos 

dos programas de MPE verificados, obteve-se que: 74 (28%) fizeram uso da entrevista 

semiestruturada; 59 (21%) procederam com análise documental; 59 (21%) aplicaram 

questionário; 38 (14%) conduziram grupo focal; 8 (3%) aplicaram escalas; 7 (2,5%) 

realizaram observação não-participante; 6 (2,2%) utilizaram o diário de bordo; e 5 (1,8%) 

realizaramobservação participante. Oroteiro estruturado, a observação simples de campo e 

a observação sistemática foram utilizados em duas pesquisas, cada. Já a vinheta, o 

relatório, a gravação de áudio, a randomização, planilha, técnica Delphi, escores e estudo 

observacional foram utilizados por uma dissertação, cada. 

Dos três instrumentos/técnicasmais utilizados para a coleta de dados, conforme a 

Figura 25, pode-se destacar algumas particularidades que viabilizam a sua utilização em 

pesquisas de diferentes ordens (PRODANOV; FREITAS, 2013): 

� Entrevista: flexibilização na aplicação; facilidade de adaptação de protocolo; 

viabiliza a comprovação e esclarecimento de resposta, taxa de resposta elevada e 

pode ser aplicada a pessoas não aptas à leitura;  

� Documental: baixo custo, tempo de obtenção é reduzido e informação é estável; 

� Questionário: garante o anonimato; questão objetiva de fácil pontuação; questões 

padronizadas garantem uniformidade; deixa em aberto o tempo para as pessoas 

pensarem sobre as respostas; facilidade de conversão dos dados para arquivos de 

computador e custo razoável.  
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Figura 27–Instrumentos/técnicas de coleta de dados mais utilizadas para o 
desenvolvimento das pesquisas, segundo programa de Mestrado Profissional em 
Enfermagem analisado. Brasil, 2013-2016 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
Fontes:http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pgenfermagem/, http://mpenf.ufsc.br/mpenf/, http://www.eeaac.uff.br/pos-graduacao/stricto/mpea/ 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Segundo o próprio Kuhn (2011a), os dados podem ser alcançados por meio do 

cálculo ou por meio de medições suplementares realizadas com um instrumento já 

existente e que, no geral, são significativos. Tentar resolver um problema da pesquisa 

normal é alcançar o antecipado de uma nova maneira. Isto requer a solução de todo o tipo 

de complexos quebra-cabeças instrumentais, conceituais e matemáticos. O indivíduo que é 

bem-sucedido nessa tarefa prova que é um perito na resolução de quebra-cabeças. O 

desafio apresentado pelo quebra-cabeça constitui uma parte importante da motivação do 

cientista para a execução do trabalho. 

Em se tratando das técnicas de análise, verifica-se que elas concordam com as 

técnicas empregadas para a coleta de dados, tendo sido empregadas em maior número a 

estatística descritiva76 (43%) e a análise de conteúdo 45 (26%) (Figura 27). 

Outras técnicas utilizadas foram: pesquisa convergente assistencial 15 (9%); a 

análise temática 13 (7%); o discurso do sujeito coletivo e classificação por nível de 

evidência 6 (3,5%) cada e a validação de enunciados, a análise ideográfica e o índice de 

validade de conteúdo 2 (1%) cada.Também foram utilizadas, uma em cada dissertação, a 

análise crítica, referenciais conceituais, análise de concordância, cartografia, análise de 

modos e efeitos falhas; Delphi; análise focal estratégica e análise dos dados relativos. Em 

duas não se conseguiu identificar o tipo de análise conduzido.  
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Figura 28– Técnicas análise de dados mais utilizadas para o desenvolvimento das 
pesquisas, segundo programa de Mestrado Profissional em Enfermagem analisado.Brasil, 
2013-2016 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
Fontes: http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pgenfermagem/, http://mpenf.ufsc.br/mpenf/, http://www.eeaac.uff.br/pos-graduacao/stricto/mpea/ 
MPEA: Mestrado Profissional em Enfermagem Assistencial; UNESP: Universidade Estadual de São Paulo; 
UFSC: Universidade Federal de Santa Catarina 
 

Como se verifica na Figura 28, a técnica de análise mais utilizada foi aestatística 

descritivaque, de acordo com Guimarães (2008), objetiva resumir as principais 

características de um conjunto de dados por meio de tabelas, gráficos e resumos 

numéricos. Descrever os dados pode ser comparado ao ato de fotografar a realidade. Caso 

a câmera fotográfica não seja adequada ou esteja sem foco, o resultado pode sair 

distorcido. Portanto, a análise estatística deve ser extremamente cuidadosa ao escolher a 

forma adequada de resumir os dados. 

A análise de conteúdo, a segunda técnica mais utilizada, segundo Bardin (2011) é um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às condições 

de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens.  

A Pesquisa Convergente Assistencial também se destacou, o que pode ter relação com 

o fato de que as suas idealizadoras, Mercedes Trentini e Lygia Paim, são docentes da 

respectiva UFSC (RAMOS et al., 2010). No que diz respeito às evidências da Pesquisa 
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Convergente Assistencial, lembramos Kuhn (2011a) quando ele diz que somente após ter 

feito parte da ciência por algum tempo é que pode adquirir a aparência de uma teoria de 

um nível logicamente mais elevado, sem conflito com as suas predecessoras.  

Acerca de uma nova proposta de análise de dados, Kuhn (2011a) contribui afirmando 

que uma teoria é sempre anunciada juntamente com as aplicações a uma determinada gama 

concreta de fenômenos naturais; e, sem ela não poderia nem mesmo candidatar-se à 

aceitação científica.  

Do conjunto de produtos finais das dissertações dos três programas de MPE, 53 (33%) 

se tratam de protocolos assistenciais; 51 (32%) de tecnologia educacional; 11 (7%) de 

POP; 7 (4.3%) de fluxogramas; 6 (3.5%) de software; 4 (2.5%) de validação CIPE; 3 

(1.8%) de protocolo gerencial; e 3 (1.8%) de roteiros. O Checklist, a ficha de avaliação de 

desempenho, o roteiro de passagem de plantão, o Follow-up, o Bundle e o Kaban foram 

produtos de uma dissertação, cada. Ressalta-se que em 17 publicações não se identificou 

confecção de produtos. 

Quando se analisamas produções tecnológicas das dissertações dos MPE, é possível 

observar as diferentes alternativas criativas que a categoria de Enfermagem, em especial os 

enfermeiros, lança mão para superar as dificuldades cotidianas deseu ambiente de trabalho, 

seja ele na esfera organizacional, assistencial ou educacional.  

Figura 29– Produções tecnológicas mais desenvolvidas, segundo programa de Mestrado 
Profissional em Enfermagem analisado. Brasil, 2013-2016 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 
Fontes: http://www.fmb.unesp.br/#!/pos-graduacao/mestrado-academico-e-doutorado/programas-de-pos-
graduacao/pgenfermagem/, http://mpenf.ufsc.br/mpenf/, http://www.eeaac.uff.br/pos-graduacao/stricto/mpea/ 
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De acordo com a Avaliação Quadrienal (BRASIL, 2017c) identificou-se as 

seguintes produções: 

• MPEA: Desenvolvimento de Produtos, técnicas e processos, os seguintes 

destaques: aplicativos computacional e multimídia; técnicas diversas (instrumental, 

protocolos e outros); material instrucional (livros, capítulos de livros, jogos 

manuais e cartilhas) e processos de apoio à gestão nos serviços de saúde e sistemas 

de saúde).O Curso vem aprimorando o desenvolvimento de sua produção técnica na 

área de Enfermagem, em interação com os serviços de saúde, nas formas de 

produtos, formação e educação permanente, realização de serviços técnicos 

especializados e na divulgação da produção. Recomenda-se incrementar na área de 

inovação tecnológica e produção de patentes e registros, especialmente em parceria 

com outras instituições nacionais e internacionais. Em relação à avaliação do último 

triênio, identificam-se avanços na produção bibliográfica e técnica, com melhora na 

ampliação, tanto de uma como de outra, bem como na articulação entre si, alinhado 

com a Proposta do Programa (BRASIL, 2018) 

• UNESP: Nota-se uma melhoria significativa na construção dos TCCs anos de 

2015 e 2016, com destaque para as tecnologias educacionais e de gerenciamento, 

com apresentação de diversos produtos e processos a partir da realidade dos 

serviços de saúde, com a finalidade de intervenção na prática da Enfermagem. 

Sugere-se que os produtos/processos resultantes da investigação sejam apresentados 

claramente no resumo do TCC. A aplicabilidade dos produtos/processos resultantes 

dos TCCs é voltada para o contexto dos serviços de saúde e da educação básica por 

meio de propostas de protocolos, software, novas terapias e tecnologias do cuidado 

em saúde e Enfermagem, validação de instrumentos, propostas de avaliação 

gerencial, validação de conteúdos de intervenção, tecnologias educacional visual, 

manuais de orientação, folders, educação permanente em saúde, elaboração de 

material didático de apoio, vídeos educativos, dentre outras. Em Relação aos 

produtos não identificados, este pode ser corroborado quando os avaliadores 

pontuam que: os dados referentes aos TCCs, não deixa muito claro as informações 

sobre os produtos/processos desenvolvidos, considerando as particularidades dos 

mestrados profissionais.Sobre a produção intelectual, algumas informações são 

colocadas de forma incompleta, dificultando a localização para comprovar a 

existência (BRASIL, 2018). 
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• UFSC: Foram destacados como resultados positivos do programa, mudanças no 

contexto das práticas de saúde das instituições às quais os egressos do MPENF 

estão vinculados, em decorrência da produção de cartilha, protocolos de 

atendimento, guias, instrumentos educativos e guidelines, entre outras. Entre as 

atividades de extensão realizadas por docentes e discentes, foram 

destacadas.Análise global sobre o impacto do programa indica que o mesmo tem 

impacto positivo na formação de recursos humanos qualificados, especialmente no 

nível local (HU) e regional (outros HU e serviços de saúde), com expansão no 

quadriênio com relação ao público alvo do MPENF, situação acompanhada pela 

expansão das vagas (BRASIL, 2018). 

 

Neste contexto, Domenico e Ide (2003) trazem algumas reflexões quanto à 

necessidade de se realizar pesquisas baseadas nas melhores evidências científicas. Porém, 

para isto, os enfermeiros precisam desenvolver as competências que lhes permitam: a 

capacidade de analisar criticamente o contexto da prática; a habilidade de converter 

situações-problema em foco investigativo; o conhecimento sobre metodologia de pesquisa, 

desenho de estudo, análises de confiabilidade, efetividade, custo e benefício; a capacidade 

de associar os achados científicos ao seu contexto da prática; e, por fim, a habilidade de 

implementar mudanças e avaliá-las continuamente.  

Constatado isso, é possível reafirmar a tese de que as produções tecnológicas dos 

mestrados profissionais contribuem sobremaneira para ciência de enfermagem,uma 

vez que a Enfermagem se encontra alicerçada nos seus próprios paradigmas e pelas 

quantidades de publicações neste quadriênio somente nestes três programas conforme 

aponta o relatório quadrienal (BRASIL, 2017c). 
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Quadro 22 - Produções científicas publicadas nos periódicos, segundo programa de Mestrado Profissional em Enfermagem analisado. Brasil, 

2013-2016 

Periódico 
Ano 2013 Ano 2014 Ano 2015 Ano 2016 

TOTAL 
MPEA UNESP UFSC MPEA UNESP UFSC MPEA UNESP UFSC MPEA UNESP UFSC 

A1 0 04 06 02 07 04 06 0 05 04 01 03 42 
A2 03 17 19 02 08 21 08 06 18 04 11 12 129 
B1 12 17 24 20 14 26 17 12 26 26 13 18 225 
B2 39 08 07 36 09 07 23 06 17 54 08 18 232 
B3 02 02 01 03 03 03 0 01 01 0 05 02 23 
B4 0 02 02 02 05 01 01 01 02 0 11 0 27 
B5 03 04 0 06 0 0 02 04 0 05 01 0 25 

TOTAL  59 54 59 71 46 62 57 30 69 93 50 53 703 
Fonte: (Brasil (2017c) 
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Figura 30–Construção das produções tecnol
Enfermagem. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018

Fonte: Elaboração do próprio autor

 

Ainda que o País apresente fragilidades na educação básica e no ensino superior, é 

na pós-graduação que nossos resultados têm sido destacados e reconhecidos nacional e 

internacionalmente. Concebe

construir um sistema de pós

(ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2018).

Segundo Koerich et al

no uso de ciência pura e aplicada pa

atividades humanas. Ainda sobre esta perspectiva

tecnologia nos tempos modernos não é só produzir máquinas e ferramentas físicas, mas 

também instrumentos capazes de or

Construção das produções tecnológicas a partir dos paradigmas 
Enfermagem. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

o do próprio autor 

aís apresente fragilidades na educação básica e no ensino superior, é 

graduação que nossos resultados têm sido destacados e reconhecidos nacional e 

internacionalmente. Concebe-se que em um período de menos de 60, o 

construir um sistema de pós-graduação que se tornou referência em nível mundial 

(ACADEMIA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS, 2018). 

et al. (2006), a moderna tecnologia com base científica consiste 

no uso de ciência pura e aplicada para fabricar artefatos, construir técnicas e organizar 

atividades humanas. Ainda sobre esta perspectiva, as autoras ratificam que produzir 

tecnologia nos tempos modernos não é só produzir máquinas e ferramentas físicas, mas 

também instrumentos capazes de organizar e sistematizar as atividades de um grupo 
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as a partir dos paradigmas da 

 

aís apresente fragilidades na educação básica e no ensino superior, é 

graduação que nossos resultados têm sido destacados e reconhecidos nacional e 

o Brasil foi capaz de 

graduação que se tornou referência em nível mundial 

a moderna tecnologia com base científica consiste 

ra fabricar artefatos, construir técnicas e organizar 

as autoras ratificam que produzir 

tecnologia nos tempos modernos não é só produzir máquinas e ferramentas físicas, mas 

ganizar e sistematizar as atividades de um grupo 
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profissional. Considerando essa última afirmação como diretamente relacionada às 

questões da enfermagem, ressalta-se que a tecnologia física (pesada-hard) apoia-se nas 

ciências naturais e a tecnologia não física (leve-soft) sustenta-se nas ciências 

comportamentais.  

Nota-se que, no momento, o conceito de produções tecnológicas utilizado pela 

comunidade científica não seja suficiente para conceituar, de fato, o que seja tecnologia em 

saúde no campo da Enfermagem, visto que as tecnologias produzidas pelos profissionais 

dessa categoria ultrapassam os conceitos pré-determinados tanto pelo senso comum, 

quanto pela comunidade científica, conforme explicitado por Koerich et al. (2006).  

De acordo com a ANPPS, os temas de pesquisas puderam contemplar qualquer 

etapa da cadeia do conhecimento, da pesquisa básica à operacional, sem restrições quanto 

às áreas do conhecimento envolvidas. Em muitos casos, os temas prioritários estão 

associados a prioridades de saúde. Porém, vale ressaltar que a resolução dos problemas de 

saúde nem sempre é uma variável dependente da pesquisa em saúde e nem sempre há, no 

campo do saber e das práticas científicas e tecnológicas, conceitos, metodologia ou 

ferramentas adequadas para a produção de soluções por meio da pesquisa (BRASIL, 2015). 

Por ser uma modalidade que segue o perfil de uma pesquisa aplicada e que as suas 

intenções estejam em consonância com as políticas do SUS, depreende-se que os produtos 

contemplam as subagendas da ANPPS e de Enfermagem (BRASIL, 2015; OLIVEIRA, 

2014). 

No que concerne à produção técnica e tecnológica no âmbito da Enfermagem, 

considera-se como produção técnica:  

aquela produzida por docente permanente e discente, que não se caracteriza 
como produção científica, sendo reconhecida pelos processos de interação 
academia e sociedade, em diferentes formas de produtos e serviços 
especializados, bem como apresentam possibilidade de transformação de 
processos. Incorpora os seguintes eixos: produto passível ou não de geração de 
patente, formação e educação permanente, divulgação da produção e serviços 
técnicos especializados. A avaliação da produção técnica considerará a 
contribuição para a formação stricto sensu, a aderência à proposta e objetivos do 
programa de pós-graduação, os princípios da multi/interdisciplinaridade, bem 
como a contribuição à sociedade (BRASIL, 2017, p.37). 

Para a classificação da produção técnica da Área de Enfermagem, a CAPES 

considera a complexidade, a abrangência (local, regional, nacional e internacional) e o 

impacto da produção e contribuição à sociedade, cujos estratos variam de T1 a T5, com 

pontuações diferenciadas, valorizando-se os produtos tecnológicos (BRASIL, 2017). 
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Dos dados evidenciados, verificou-se que cerca de 70% dos produtos se enquadram 

na categoria de eixo produto, do tipo desenvolvimento de técnica e desenvolvimento de 

material didático e instrucional. O desenvolvimento de técnica implica produtos de caráter 

analítico, instrumental, pedagógico, processual, terapêutico e outros. Contempla, também, 

protocolo tecnológico experimental/aplicação ou adequação tecnológica. No quesito 

desenvolvimento de material didático e instrucional enquadram-se os livros, jogos, 

manuais, cartilhas, contempla também, artigos em boletins e revistas técnicas, material 

didático instrucional com multimídia e portal educativo (BRASIL, 2017).  

Apesar desses itens estaremincluídos no instrumento delineado pela CAPES para a 

avaliação de cursos de MP, a Academia Brasileira de Ciências (2018) ressalta a 

importância da inserção de novos indicadores que mensurem a qualidade da produção dos 

programas, principalmente no que diz respeito a qualidade daquilo que se é produzido.  

A ligação tecnológica deve ser guiada pelo melhor interesse dos pacientes e da 

sociedade, para acelerar a viabilização das novas descobertas e, assim, cobrir as respectivas 

necessidades. Esse novo enlace implica concepções e perspectivas de trabalho, 

julgamentos sobre o uso do conhecimento científico, sua aplicação, lógica acadêmica e 

mercadológica, que nem sempre são de fácil conciliação. No que tange ao processo de 

investigação acadêmica com as resoluções problemáticas no campo das Ciências da Saúde, 

especificamente da Enfermagem, requer-se: a detecção dos problemas, ofertando ao 

pesquisador um nicho de especialização e competência para se obter avanços no 

conhecimento, o que o colocará, em pleno direito, em um diálogo científico com seus 

pares, nacionais e internacionais; apesar de a pesquisa aplicada ter um foco mais regional 

(in loco), estes estudos poderão contribuir na clarificação dos problemas em outras 

realidades, possibilitando novas intervenções em cenários similares e, por esse motivo, a 

ligação entre pesquisa básica e aplicada é totalmente evidente e precisa (CUESTAS, 2011). 

Para apoiar o exposto por Cuestas (2011), lembramos Kuhn (2011a) que menciona 

que o primeiro esforço teórico do cientista será, com frequência, isolá-la a anomalia com 

maior precisão e dar-lhe uma estrutura. Embora consciente de que as regras da ciência 

normal não podem estar totalmente certas, procurará aplicá-las mais vigorosamente do que 

nunca, buscando descobrir precisamente onde e até que ponto os paradigmas podem ser 

empregadas eficazmente na área de dificuldades. Simultaneamente, o pesquisador/cientista 

buscará modos de realçar a dificuldade, de torná-la mais nítida e talvez mais sugestiva do 

que era ao ser apresentada em experiências cujo resultado pensava-se conhecer de 

antemão.  
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Uma produção tecnológica exequível para um curso de MPE deve ser compatível 

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

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

financeira do mestrando. Deve, ainda, trazer benefícios para a instituição de origem desse 

mestrando e o usuário final de seus serviços, quer seja na perspectiva organizacional, quer 

seja na assistencial e/ou educativa. Sobre isso, cabe mencionar que, no que diz respeitoa 

geração de patentes, além de terem custo alto, demandam tempo que extrapola o previsto à 

integralização do curso. Não se deve desconsiderar que os profissionais que procuram os 

MPE são enfermeiros que, em sua maioria, estão afastados da academia e necessitam de 

um tempo para se apropriar e aplicar o conhecimento embasado no rigor metodológico e 

nos fundamentos científicos (SILVINO, 2013). 

Corroborando com os pensamentos de Silvino (2013), Ferreira; Tavares e Kebian 

(2018) afirmam que, além da capacitação do mestrando e da geração de produtos, do MP 

se espera a apresentação de um trabalho de investigação que envolva temas da área do 

aluno. Nesse sentido, o MP possibilita a formação de profissionais externos à academia 

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

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

desenvolvimento e a implementação de uma produção tecnológica. 

De acordo com a Academia Brasileira de Ciências (2018), apesar de termos 

alcançado significativos avanços relacionados, principalmente, aos processos avaliativos 

para o MP, constata-se que a produção de conhecimento em algumas áreas apresenta 

defasagem em relação às correspondentes produções mundiais. Tal defasagem se deve ao 

fato de que o atual modelo de avaliação apresenta grande nível de heterogeneidade quando 

se comparam critérios e indicadores entre áreas.  

Programas de mestrado na área da saúde contribuem para a formação de recursos 

humanos e, por conseguinte, para a construção de práticas inovadoras de saúde, fundação 

científica, qualificação, inserção profissional e empoderamento do aluno. Assim, a 

literatura sugere que, embora haja desafios a serem enfrentados, os programas de mestrado 

na área de saúde contribuem positivamente para o meio acadêmico e profissional 

(ANDRADEet al., 2018). Em consonância a este pensamento, Ferreira, Tavares e Kebian 

(2018) ressaltam que almeja-se, portanto, não apenas a produção, mas, também, a difusão e 

a aplicação de pesquisas e tecnologias geradas nos programas que contribuam para o 

melhor desempenho dos serviços e qualifiquem a assistência e/ou o ensino. 
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Em um cenário bastante competitivo em busca de uma hegemonia social e 

econômica, este tipo de modalidade, no que tange às suas características específicas, 

contribui satisfatoriamente para o crescimento da profissão enquanto ciência e para a 

melhoria da qualidade de vida e da assistência, por meio dos seus achados e da aplicação 

dos seus produtos.  

O MP, em seu processo de formação, seja em qual área for, busca desenvolver 

novos produtos e serviços cuja aplicação resulte em melhorias diretas ou indiretas na saúde 

da população. Esse aspecto também é evidenciado e valorizado em cursos de mestrado fora 

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

assistência, com a utilização da PBE e da inovação (MUNARI et al., 2014).  

Além disso, a proposta de integração entre a teoria e a prática ofertada pelos MPE 

no Brasil tem sido destaque na América Latina, quando os estudos apontam que a 

Enfermagem é uma profissão capaz de modificar a cultura na qual está inserida e promover 

um papel mais amplo no campo das Ciências da Saúde. Todavia, esta modificação exige 

vontade política para mudança, o que significa dizer que só poderá ser realizada por meio 

do apoio multifacetado de funcionários do governo, elaboradores de políticas, diretores de 

hospitais, equipes de saúde e docentes de enfermagem. Exige, ainda, uma mudança de 

perspectiva por parte dos profissionais de enfermagem. Por meio da priorização da 

formação e profissionalização de enfermeiros de prática avançada na América Latina, eles 

estarão adequadamente preparados para promover de forma eficaz e implementar 

amplamente a cobertura universal de saúde e o acesso universal de saúde.  

Partindo desta assertiva, Kuhn (2011a) aponta que o objetivo da ciência normal não 

consiste em descobrir novidades substantivas de importância capital e se o fracasso em se 

aproximar do resultado antecipado é geralmente considerado como um fracasso pessoal do 

cientista, então por que dedicar tanto trabalho a essas anomalias? Parte da resposta já foi 

apresentada. Pelo menos para os cientistas, os resultados obtidos pela pesquisa normal são 

significativos porque contribuem para aumentar o alcance e a precisão com os quais o 

paradigma pode ser aplicado.  

O autor diz, ainda, que o paradigma funciona ao permitir a reprodução de 

exemplos, cada um dos quais poderia em princípio substituir aquele paradigma anterior. 

Para ele, os paradigmas adquirem seu status porque são mais bem-sucedidos que seus 

competidores na resolução de alguns problemas que o grupo de cientistas reconhece como 

grave. Assim, a ciência normal não se propõe descobrir novidades no terreno dos fatos ou 

da teoria; quando é bem-sucedida, não as encontra. Entretanto, fenômenos novos e 
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insuspeitos são periodicamente descobertos pela pesquisa científica; cientistas tem 

constantemente inventado teorias radicalmente novas.  

Neste sentido, concebe-se que por meios dos programas de MPE é possível 

conciliar essa característica da ciência normal com o que se afirmou anteriormente. É 

preciso que a pesquisa orientada por um paradigma seja um meio particularmente eficaz de 

induzir mudanças nesses mesmos paradigmas que a orientam, uma vez que se compreende 

que a pesquisa não se finaliza com a defesa da dissertação. 

Por meio da revisão integrativa da literatura, verificou-se que as produções 

tecnológicas desenvolvidas nos programas de MPE ainda são pouco visíveis nos periódicos 

nacionais e internacionais. Cabe lembrar que a modalidade de MP é recente nos programas 

de pós-graduação stricto sensu e, como em diversas áreas, está firmando suas 

especificidades, especialmente no que diz respeito a sua expertise em produção tecnológica 

e inovação. Pesquisas com essa temática colaboram no entendimento, no avanço e na 

expansão dessa modalidade de ensino, assim como a divulgação das produções 

tecnológicas, a socialização do conhecimento e o avanço da profissão de enfermagem. Para 

isso, é necessário o incentivo desses profissionais para a publicação, que ainda é escassa, e 

a elaboração de descritor específico que auxilie a busca por esses produtos, para que esse 

conhecimento tenha um impacto local, regional e nacional relevante (FERREIRA; 

TAVARES; KEBIAN, 2018). 

Segundo a Academia Brasileira de Ciências (2018), um aspecto a considerar acerca 

das pós-graduações brasileiras é a inovação tecnológica. Apesar de a Enfermagem não 

estar citada no hall das profissões que mais produzem patentes, ela vem desenvolvendo 

pesquisas aplicadas nos mais diferentes cenários de atuação, o que possibilita o 

fortalecimento da competência científica e tecnológica, fazendo com que o País tenha 

destaque no ranking mundial em relação à pesquisa.  
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Figura 31–A inter-relação das produções tecnológicas e os Mestrados Profissionais em 
Enfermagem. Rio de Janeiro/RJ, Brasil, 2018 

 
Fonte: Elaboração do próprio autor 

 

Refletir o cuidado na perspectiva da tecnologia nos leva a repensar a inerente 

capacidade do profissional de enfermagem em buscar inovações. Não à toa, ao associar os 

termos Enfermagem e Tecnologia, sobressai outro - Inovação, cujos significados não se 

pode deixar de trazer, uma vez que está interligado aos processos e produtos. 

Levando em consideração as definições, pode-se deduzir que a inovação 

tecnológica nada mais é do que a geração de novas ideias, ou a aplicação das ideias a partir 

das situações cotidianas no mundo do trabalho. Estas ideias transformam-se em objeto de 

estudo, com o intuito principal de melhorar as condições de serviço, programa, estrutura, 

processos e/ou produtos. Ainda, podem resultar em inovações capazes de produzir os 
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novos modos de realizar uma atividade e/ou produtos, mudanças de comportamentos, 

novas culturas organizacionais e novos mercados. Para tanto, não basta apenas gerar um 

produto, é preciso, também, a aceitação do mercado e da própria instituição no qual fora 

criado, já que tais inovações são capazes de reconfigurar toda uma rotina de trabalho.  

Assim, rejeitar um paradigma sem simultaneamente substituí-lo por outro é rejeitar 

a própria ciência. Esse ato se reflete, não no paradigma, mas no homem. Inevitavelmente 

ele será visto por seus colegas como carpinteiro que culpa suas ferramentas pelo seu 

fracasso (KUHN, 2011a). 

  



8 CONSIDERAÇÕES FIN

Thomas Kuhn 

“A Filosofia é o princípio e o limite de todas as Ciência

 
Esta Tese teve seu objetivo central plenamente alcançado de acordo com

das produções tecnológicas dos M

bases paradigmáticas para a ciência da Enfermagem à luz do físico

Samuel Kuhn e das literaturas correlatas. 

De acordo as evidências encontradas, 

tecnológicas dosMestrados Profissionais(
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Fóruns dos MPE, mas também com o Sistema Único de Saúde (SUS) e com os seus 

ímpares, via Fórum Nacional dos Mestrados Profissionais (FOPROF) que agrega 

profissionais de diversas áreas de atuação. 

Por meio das proposições do referencial teórico, evidenciou-se que os MPE 

investigados se constituem modalidade de ensino capaz de transpor o paradigma 

dominante, favorecendo uma potente revolução científica no âmbito acadêmico. E ao 

constatar que a ciência em seu transcurso é um processo dinâmico e cíclico e que, em 

alguns momentos, o paradigma antigo não será mais capaz de oferecer respostas aos 

problemas vigentes, principalmente àqueles oriundos da prática profissional, se faz 

necessário o (re)pensar novas modalidades de conceber e se fazer pesquisa. Todavia, 

compreende-se que uma modalidade não será substituta da outra; ao contrário, as duas se 

complementam e são necessárias para a evolução da Enfermagem enquanto ciência, posto 

que nenhum paradigma será suficiente para resolver todas as anomalias existentes e 

oriundas dos questionamentos da prática profissional.  

Cabe ressaltar, ainda, que a proposta do MPE não é a de substituir as tecnologias já 

existentes, mas sim de promover uma integração entre as já existentes sob uma nova 

perspectiva, principalmente aquelas que poderão ser produzidas por meio de Pesquisas 

Baseadas em Evidências(PBE).  

Como contribuição científica, a pesquisa objetivou dar visibilidade aos programas 

de MPE, demonstrando que, por meio da pesquisa aplicada, é possível cooperar com os 

delineamentos do SUS e fortalecer as linhas de pesquisas da Enfermagem, além de 

subsidiar como indicador de avaliação para os programas de MP no que tange aos 

processos e produtos oriundos das dissertações como produto final. Ademais, o estudo por 

ser o pinheiro nesta modalidade poderá contribuir para o delineamento acerca da evolução 

no conhecimento da Enfermagem no que diz respeito a proposta do Doutorado 

Profissional.  

Ratifica-se que o estudo não se esgota com a conclusão desta pesquisa, especialmente 

por causa de sua limitação referente ao recorte temporal adotado (2013-2016), que não 

permitiu a inclusão de todas as dissertações defendidas no âmbito dos cursos analisados. 

Em razão das particularidades e singularidades de cada programa de MPE, avalia-se a 

necessidade de se pensar e refletir de modo mais aprofundado os estudos desenvolvidos 

por eles, singularmente os elaborados pelos programas analisados por esta tese, 

considerados pioneiros nessa modalidade de ensino, com o intuito de avaliar o impacto das 

produções tecnológicas nas vertentes: incorporação de produtos, mudança no processo 
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detrabalho e qualidade na prestação de serviço. Em termos dialéticos, seria saber o que o 

MPE das universidades estudadas atingiu e conquistou ao longo dos anos. 

 Essa avaliação também se faz necessáriapelo fato de que já faz quase vinte anos de 

funcionamento dessa modalidade stricto sensuno Brasil, e o que se percebe é que são 

poucas as publicações acerca da implementação desses produtos em seus cenários ou em 

cenários similares. Importa destacar que se não houver esse fator crucial – produção 

tecnológica aplicada à prática, as propostas dos MP, principalmente em Enfermagem, não 

atingirão os pressupostos delineados pelos órgãos de fomento, e acabarão por manter as 

características de configuração dos Mestrados Acadêmicos(MA).Todavia, pode-se concluir 

que os MP na modalidade da Enfermagem ainda não cumpriram seu papel o qual se 

encontra com a proposta da criação e inovação de novos produtos e processos que possam 

subsidiar a prática profissional em suas diferentes esferas.  

 Esta Tese aponta para estudos futuros, principalmente no que diz respeito a 

avaliação destes diversos produtos produzidos pelos programas existentes em seus 

respectivos cenários e a integração com o universo acadêmico e social, com o proposito de 

se delinear produtos que de fato correspondam com a proposta dos MP e para inclusão 

principalmente na enfermagem, de estudos interdisciplinares que possam subsidiar estes 

enfermeiros na criação e na realização de patentes dos seus respectivos processos e 

produtos.   
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10.4 Apêndice IV 
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11 ANEXO 

  

Produções técnicas com as recomendações e travas utilizadas na avaliação dos 

mestrados profissionais, no triênio 2010-2012, e recomendações para seus registros na 

coleta de dados CAPES do próximo triênio. 

 

Produções 
técnicas 

Itens considerados 
(fontes de coleta de 

dados) 
Pontos 

Travas 
(quantidades/ 

pontuação 
máxima) 

Recomendações para 2013 

Livros, capítulos e 
coletâneas 

Verbete 2 10/20 

Incluir referência completa: 
autor(es), título verbete, título 

livro edição, local/editora, 
página (pg) de início e final, 

ISBN 

Livro 30 Sem trava (s/t) 

Incluir referência completa: 
autor(es), título, edição, 

local/editora, pg de início e 
final, ISBN. 

Incluir no caderno de produção 
bibliográfica. 

Capitulo 5 20/100 

Incluir referência completa: 
autor(es), título capítulo, título 
livro, edição, local/editora, pg 

de início e final, ISBN. 
Serão considerados apenas 03 
capítulos por livro, por autor. 

Incluir no caderno de produção 
bibliográfica. 

Coletânea (planilha de 
produção e 

bibliográfica) 
5 4/20 

Incluir referência completa: 
autor(es), título, edição, 

local/editora, pg de início e 
final, ISBN 

Patentes (outros 
registros no IPNI 
como software 
com registro – 

especificar o grau 
de utilização ou se 

está em fase de 
registro). 

(Planilha de produção 
técnica, proposta do 

programa e resumo de 
dissertações – PE 79) 

100 s/t 

Especificar o tipo de patente, se 
foi depositada, depositada com 

busca de anterioridade 
comprovada pelo INPI,com 
pedido de exigência INPI, se 
foi concedida ou licenciada; é 

necessário incluir o n° do INPI, 
ou do protocolo, algo que 

comprove tal especificação. 
Registrar na planilha de 

produção técnica, em 
desenvolvimento de produto. 
Sugere-se, ainda, destacar na 

proposta do programa. 



184 

Publicações 
técnicas para 
organismos 

internacionais, 
nacionais, 

estaduais ou 
municipais. 

(Planilha de produção, 
proposta do programa) 

4 5/20 

Ex.: Manuais técnicos para o 
Ministério da Saúde, 

Secretárias de Estado ou 
Municipais de Saúde, 

Relatórios da OMS, UNICEF, 
etc. 

Incluir referência completa: 
Instituição, título, edição, 

local/editora, pg, link de acesso 
à publicação. 

Prestação de 
serviços 

(atividades de 
extensão de 
serviços à 

comunidade 
consultoria e 

assessoria técnica, 
parecer, serviço 
na área da saúde, 

auditoria, 
avaliação de 

tecnologia em 
saúde, auditoria, 

avaliação de 
tecnologia em 

saúde, análise da 
situação 

epidemiológica, 
estudos sobre 

comportamentos 
atitudes e práticas 

em saúde, 
resultado do 
desempenho 

clínico). 

Parecer ad hoc de 
projetos de iniciação 

cientifica 
1 50/50 

Discriminar órgão de fomento, 
tipo de parecer. Registrar na 

planilha de produção técnica no 
item serviços. 

Parecer ad hoc de 
comitê avaliador de 

evento 
1 s/t 

Discriminar o tipo de parecer 
emitido, o nome do evento, 

data, local. 
Registrar na planilha de 

produção técnica no item 
serviços. 

Parecer ad hoc de 
periódico 

1 50/50 

Discriminar o periódico, com 
os dados completos do mesmo 

– título, ISSN. 
Registrar na planilha de 

produção técnica no item 
serviços. 

Atividades de extensão 1 s/t 

Discriminar: 
permanente/eventual. Para 

permanentes: carga horária e 
número de beneficiários/mês, 

financiamento, docentes 
permanentes e discentes 

envolvidos. 
Manter dados atualizados na 

página do Programa. 
Registrar na planilha de 

produção técnica no item 
serviços. 

Consultoria/assessoria 2 25/50 

Especificar o tipo de 
consultoria/assessoria, período, 

n° de horas. 
Registrar na planilha de 

produção técnica no item 
serviços. 

Parecer diverso 1 s/t 

Especificar o tipo de parecer, 
para facilitar a classificação. 

Registrar na planilha de 
produção técnica no item 

serviços. 

 

Membro editorial 1 s/t 

Especificar o periódico, com 
dados completos do mesmo 

incluindo ISSN. 
Registrar na planilha de 

produção técnica no item 
serviços. 

Participação e 
comissões e agência 

de fomento 
2 s/t 

Especificar o tipo de agência, o 
tipo de trabalho realizado, 

período. 
Registrar na planilha de 

produção técnica no item 
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serviços. 
Comissão de 
integração 

ensino/serviço 
2 25/50 

Registrar na planilha de 
produção técnica no item 

serviços. 

Coordenação/ tutor 
PET 

1 s/t 
Registrar na planilha de 

produção técnica no item 
serviços 

Revisor técnico de 
livro/organizador livro 

1 s/t 

Registrar na planilha de 
produção técnica no item 

serviços. 
Especificar o título do livro, 
ano, editora, organizadores, 

ISBN. 

 

Coordenadora de 
Programa Municipal 

2 25/50 
Registrar na planilha de 

produção técnica no item 
serviços. 

Coordenador de 
comitê de ética 

1 s/t 

Registrar na planilha de 
produção técnica no item 

serviços, registrar a natureza. 
Local, período. 

Análise 
epidemiológica 

1 s/t 

Especificar no caderno de 
produção técnica, no item que 
se refere serviços. Explicitar: 

autor, título do trabalho, 
finalidade, 

órgão/instituição/ano, período, 
local. Caso tenha sido 

publicado online, indicar o site. 

Organização de anais 1 s/t 

Especificar no caderno de 
produção técnica, no item 

referente a serviços. Dados 
solicitados: autor, título, ano, n° 
de páginas, instituição, evento. 
Se dor publicado online, indicar 

o site. 

Relatório de 
pesquisa/relatório 

técnico 
1 s/t 

Especificar no caderno de 
produção técnica, no item 

referente a relatórios, 
informando os dados 
solicitados: [autor1]; 

[autor2];...; [autorn]: [título do 
trabalho]; [ano de 

apresentação]; [projeto de 
pesquisa]; [número de páginas]; 

[idioma]; [disponibilidade]; 
[instituição financiadora]; 

[divulgação]; [URL]; 
[observação]. Caso o relatório 

tenha sido divulgado em algum 
site, especificar. 

Seleção 
docente/enfermeiros 

1 s/t 

Esta planilha de produção 
técnica, no item serviços. 

Especificar, além dos dados 
solicitados, o tipo de concurso, 
universidade/órgão/instituição, 

período. 
(Planilha de produção 
técnica e proposta do 

programa, PE 99 e 
planilha EX04 – no 

  

Observar que dados que 
constam na planilha de 

produção técnica, serviços, 
devem constar os seguintes 
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que se refere aos 
quantitativos) 

dados: [autor1]; [autor2];...; 
[autorn]: [título do trabalho]; 

[ano de conclusão]; [natureza]; 
[finalidade]; [idioma]; 
[duração]; [número de 

páginas]; [disponibilidade; 
[instituição financiadora]; 

[cidade]; [país]; [divulgação] 
[URL]; [observação]. 

Cursos de 
aperfeiçoamento, 

capacitação e 
especialização 

para profissionais 
das áreas de 

Saúde e 
Enfermagem 

(Planilha de produção 
técnica e proposta do 

programa, PE 99 e 
planilha EX04 – no 

que se refere aos 
quantitativos) 

1 s/t 

Discriminar o tipo de curso, 
registrando no item da 

produção técnica referente a 
organização e realização de 

cursos. 
Observar as informações 

necessárias, de acordo com o 
estipulado nos cadernos: [título 
do curso]; [ano da realização]; 

[nível]; [participação dos 
autores];[duração]; [instituição 
promotora]; [local]; [cidade]; 
[país]; [divulgação]; [URL]; 

[observação]. 

Desenvolvimento 
de material 
didático e 

instrucional 
(manuais, 

boletins, cartilhas 
e outros materiais 

educativos). 
(item avaliado 
como um todo, 
sem discriminar 

valor) 
 

Material para cursos 
didáticos 

2 s/t 

Discriminar o tipo de material 
didático e instrucional 

desenvolvido, incluindo 
autores, se teve alguma 

editoração, alguma forma de 
registro bibliográfico – ficha 

catalográfica, n° de páginas. Se 
houver algum link de acesso, 

especificar. 
Registrar na produção técnica, 

no item referente a 
desenvolvimento de material 
instrucional. É interessante 

colocar na página do programa 
e destacar na proposta do 

programa. 
Se for fruto do trabalho de 
conclusão, recomenda-se 

constar no resumo que deve ser 
inserido no caderno de teses e 

dissertações. 
Observar dados solicitados nos 
cadernos: [autor1]; [autor2];...; 
[autor]: [título do aplicativo]; 
[ano de produção]; [natureza]; 

[finalidade]; [divulgação]; 
[URL]; [observação]. 

Boletins 
Folder 

Brinquedo 
Livro ilustrativo 

educativo 
Jogo educativo 

Módulo educativo 
Metodologia de ensino 

Cartilha 
Vídeo 

(Planilha de produção 
técnica e proposta do 
programa e resumo de 
dissertações – PE 79 e 
PE 99 e planilha EX04 
– no que se refere aos 

quantitativos) 
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Desenvolvimento 
de produtos              
(aplicativo, 
protótipo, 

software sem 
registro, CD-

ROM, website 
educacionais, 
serviços de 
informação) 

Desenvolvimento de 
página de disciplina 

(Planilha de produção 
técnica e proposta do 
programa e resumo de 
dissertações – PE 79 e 
PE 99 e planilha EX04 
– no que se refere aos 

quantitativos) 

5 s/t 

Registrar no caderno de 
produção técnica, em 

desenvolvimento de produtos, 
informando dados solicitados 

nos cadernos: [autor1]; 
[autor2];...; [autorn]: [título do 
aplicativo]; [ano de produção]; 

[natureza]; [finalidade]; 
[divulgação]; [URL]; 

[observação]. 
É interessante colocar na 

página do programa, bem como 
destacar no caderno de proposta 

do programa. 

Desenvolvimento 
de técnica ou 

processo 
(elaboração de 

protocolos, 
normas ou 
programas, 

rotinas, 
proposição e 

desenvolvimento 
de modelos de 

gestão 
educacionais ou 
de assistência). 

Diretrizes TCC 

3 s/t 

Registrar no caderno de 
produção técnica, em 

desenvolvimento de produtos, 
informar dados solicitados nos 

cadernos: 
[autor1]; [autor2];...; [autorn]: 
[título do aplicativo]; [ano de 

produção]; [natureza]; 
[finalidade]; [divulgação]; 

[URL]; [observação]. 
É interessante colocar na 

página do programa, bem como 
destacar no caderno de proposta 

do programa. 
Indicar, ainda, na produção 
técnica – item referente a 

desenvolvimento de técnica ou 
processo. 

 

Planejamento 
estratégico 
Protocolos 

Fluxos 
Protótipo 

Instrumento de 
monitoramento 

Piloto para avaliação 
óbitos 

Modelo gerencial 
Diagnósticos de 

enfermagem/ cuidados 
Tecnologia de 
cuidado/feridas 
Guia/plano de 

cuidados 
Plano de capacitação 

Diretrizes/ 
proposições 

assistenciais ou 
educacionais 

(Planilha de produção 
técnica e proposta do 
programa e resumo de 
dissertações – PE 79 e 
PE 99 e planilha EX04 
– no que se refere aos 

quantitativos) 

Elaboração de 
projeto 

(desenvolvimento 
de estudo de 

política de saúde, 
avaliação de 
políticas e 

programas de 
saúde, desde que 
publicados em 
meios impresso 
ou eletrônicos) 

(Planilha de produção 
técnica e proposta do 
programa e PE 99 e 
planilha EX04 – no 

que se refere aos 
quantitativos) 

2 s/t 

Registrar no caderno de 
produção técnica, serviços. 

Informar os seguintes dados: 
[autor1]; [autor2];...; [autorn]: 
[título do trabalho]; [ano de 

conclusão]; [natureza]; 
[finalidade]; [duração]; 
[número de páginas]; 

[disponibilidade]; [instituição 
financiadora]; [cidade]; [país]; 

[divulgação]; [URL]; 
[observação]. 

Sugere-se destacar no caderno 
de propostas, lembrando de 

inserir o site e nome dos 
autores, e na proposta. 

Organização de (avaliação em 1 20/20 Registrar o evento, período, 
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eventos técnico-
científicos 
nacionais e 

internacionais 

conjunto. Pouca 
participação docente 

permanentes na 
organização de 

eventos internacionais. 
Falta de registro?) 
pode ser feito em 

separado, estaduais, 
nacionais e 

internacionais. 

local de realização, tipo de 
participação. 

Registrar no caderno de 
produção técnica, organização 

de evento. 

Divulgação 
técnica (artigos 
publicados em 

revistas técnicas, 
jornais e revistas 

de divulgação 
para o público em 

geral; 
apresentação de 

trabalho; 
conferência; 

participação em 
programa de rádio 

ou televisão; 
divulgação dos 

trabalhos 
realizados e 

resultados obtidos 
em eventos 

técnico-científicos 
com efetiva 

participação dos 
profissionais do 

setor e em 
publicações 
técnicas com 
expressiva 
circulação) 

Apresentação em 
eventos locais, 

estaduais e nacionais 
0.2 100/20 

Nesta trienal foi contato 
juntamente evento local, 

estadual e nacional, podendo 
ser contado em separado. 
Registrar no caderno de 

produção técnica, no item 
apresentação em evento, 

especificando: 
[autor1]; [autor2];...; [autorn]: 
[título do trabalho]; [ano de 

conclusão]; [natureza]; 
[evento]; [instituição 

promotora]; [idioma]; [local do 
evento]; [cidade do evento]; 

[país do evento]; [divulgação]; 
[URL]; [observação]. 

Se houver site do evento, 
registrar. 

Apresentação em 
eventos internacionais 

0,5 60/30 

Registrar no caderno de 
produção técnica, no item 
apresentação em evento, 

especificando: 
[autor1]; [autor2];...; [autorn]: 
[título do trabalho]; [ano da 
apresentação]; [natureza]; 

[natureza]; [evento]; 
[instituição promotora]; 

[idioma]; [ocal do evento]; 
[cidade do evento]; [país do 

evento] [divulgação]; [URL]; 
[observação]. 

Se houver site do evento, 
registrar. 

Debates 1 s/t 

Registrar na produção técnica, 
em serviços, mas também 

destacar no caderno de proposta 
do programa. 

Dados a serem preenchidos: 
autor, título, ano, natureza, 

evento, cidade do evento. Se 
houver site, divulgar. 

Palestra e conferência 1 s/t 

Registrar na produção técnica, 
em serviços, mas também 

destacar no caderno de proposta 
do programa. 

Dados a serem preenchidos: 
autor, título, ano, natureza, 

evento, cidade do evento. Se 
houver site, divulgar. 

Aula inaugural   Registrar na produção técnica, 
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em serviços, mas também 
destacar no caderno de proposta 

do programa. 
Dados a serem preenchidos: 
autor, título, ano, natureza, 

evento, cidade do evento. Se 
houver site, divulgar. 

Mediador de roda de 
conversa 

  

Registrar na produção técnica, 
em serviços, mas também 

destacar no caderno de proposta 
do programa. 

Dados a serem preenchidos: 
autor, título, ano, natureza, 

evento, cidade do evento. Se 
houver site, divulgar. 

TV/entrevista 1 s/t 

Registrar na produção técnica, 
em programa de rádio e TV. 
Informar os seguintes dados: 
[autor 1]; [autor2];...;[autor]: 

[título];[ano do evento]; 
[natureza]; [emissora]; [tema]; 

[data da apresentação]; 
[duração]; [cidade]; [país]; 

[observação]. 

Jornal revista 0,5 40/20 

Registrar na produção 
bibliográfica. Há necessidade 

de preencher os seguintes 
dados: [autor 1]; 

[autor2];...;[autorn]: [ano de 
publicação];[título do trabalho]; 

[título dos anais]; [nome do 
evento]; [edição/número]; 

[cidade do evento]; [número da 
página inicial]; [número da 

página final]; [ISBN]; 
[divulgação]; [URL],  

[observação]. 

Resumo em anais 0,5 100/20 

Registrar na produção 
bibliográfica. Há necessidade 

de preencher os seguintes 
dados: [autor 1]; 

[autor2];...;[autorn]: [ano de 
publicação];[título do trabalho]; 

[título dos anais]; [nome do 
evento]; [edição/número]; 

[cidade do evento]; [número da 
página inicial]; [número da 

página final]; [ISBN]; 
[divulgação]; [URL],  

[observação]. 
Resumos sem paginação, 

considerados apenas como 
resumos. 

Trabalho completo em 
anais 

1 30/30 

Registrar na produção 
bibliográfica. Há necessidade 

de preencher os seguintes 
dados: [autor 1]; 

[autor2];...;[autorn]: [ano de 
publicação];[título do trabalho]; 

[título dos anais]; [nome do 
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evento]; [edição/número]; 
[cidade do evento]; [número da 

página inicial]; [número da 
página final]; [ISBN]; 
[divulgação]; [URL],  

[observação]. 
Resumos expandidos ou 

trabalhos completos, 
considerados apenas os que tem 
paginação e mais de 3 páginas 

Informativo   

Registrar na produção técnica, 
sendo necessário preencher os 

seguintes dados: [autor 1]; 
[autor2];...;[autorn]: [ano de 

publicação];[título do trabalho]; 
[título dos anais]; [nome do 
evento]; [edição/número]; 

[cidade do evento]; [número da 
página inicial]; [número da 

página final]; [ISBN]; 
[divulgação]; [URL],  

[observação]. 

 

(planilha de produção 
técnica, proposta do 
programa e produção 
bibliográfica, PE 99 e 
planilha EX04 – dados 

quantitativos 

  

Importante sempre registrar a 
paginação, com início e final, 

para que efetivamente possa ser 
considerado no item registrado. 

Observado vários resumos 
registrados como expandidos 

com 1 página, ousem paginação 
e sem possibilidade de 

checagem 

Editoria de 
periódicos 

técnicos (editor 
científico, 

associado ou 
revisor) e outro 

tipo de produção 
técnica relevante 
no contexto da 

proposta 

Editor adjunto 

5 s/t 

Explicitar o tipo de editoria 
(editor chefe, editor adjunto), 

qual o periódico, período, ISSN 
do periódico. Entende-se 

necessário pontuar de forma 
diferente editor chefe e adjunto 

e contar apenas dois. 
Informação deve constar da 

planilha de produção técnica, 
sendo importante destacar 

também no caderno de 
propostas do programa, 

contendo essas informações. 

Editor científico 

Editor (sem explicitar) 
(planilha da produção 
técnica e proposta do 

programa) 
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Outro tipo de 
produção técnica 

considerada 
relevante pelo 

próprio Programa 
(incorporar 

aspectos que 
poderão não ser 

captados 
previamente; esse 
tópico é relevante 

no sentido de 
resgatar uma das 
características do 

Mestrado 
Profissional 

relacionada ao 
atendimento da 

demanda da 
sociedade 

Membro ABEn, 
COREN, academia de 
educação, pró-reitoria 

de pesquisa e pós-
graduação. (planilha 

da produção técnica e 
proposta do programa) 

  

Nesta trienal não foi 
incorporado na produção 

técnica, sendo contemplado no 
quesito inserção social. 

No que se refere ao Qualis Eventos, a Área de Enfermagem não faz a classificação de eventos. Todavia, as 
participações qualificadas (conferência, palestra, painelista, etc.) de docentes permanentes em eventos 
relevantes nacionais e internacionais é valorizada nos quesitos corpo docente (item2.1 perfil do corpo 
docente – experiência e projeção nacional/internacional), inserção social com contribuição ao debate 
científico e a socialização da produção intelectual com a comunidade (item 5.3) e inserção internacional, 
cujos indicadores relativos a liderança e participações internacionais foram consideradas na análise dos 
programas de excelência para obtenção de notas 6 e 7, descritos no item V deste relatório. 
Em relação aos eventos, para o Mestrado Profissional foram contabilizados na produção técnica, sem 
classificação, como descrito anteriormente este mesmo relatório. 
 


