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RESUMO 

No processo de adequação às atuais demandas derivadas da implantação do 

SUS, o ensino superior em saúde ainda apresenta características tradicionais, 

com ênfase na racionalidade técnica e na transmissão de conteúdos. Este modelo 

coloca o professor como centro do processo de ensino-aprendizagem e o 

estudante como receptor da informação, prevalecendo a especialização precoce 

de profissionais com conhecimentos fragmentados. Contudo, o atual sistema de 

saúde demanda profissionais com visão integral para realizar ações de cuidado 

na atenção à saúde. Com a implantação das políticas indutoras para a formação 

dos profissionais da área, as instituições de ensino superior (IES) são convidadas 

a reformular seus projetos pedagógicos e processos de formação adotados 

visando atender às demandas e necessidades sociais. Estes movimentos 

requerem ações e estudos relacionados à formação docente. Este trabalho 

objetivou analisar saberes docentes construídos por pós-graduandos da área da 

saúde em propostas de formação, que utilizam cenários de prática docente, 

oferecidas pelos programas de pós-graduação Ensino em Ciências da Saúde 

(Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde – Universidade 

Federal de São Paulo) e o Programa Saúde da Criança e do Adolescente 

(Universidade Federal de Pernambuco). Nesta pesquisa, de abordagem 

qualitativa, a coleta de dados incluiu as produções dos pós-graduandos no 

momento inicial e final das disciplinas e entrevistas aos participantes sendo 

utilizada a analise temática para o tratamento dos dados. Os resultados apontam 

que o perfil dos participantes é predominantemente do sexo feminino, graduados 

em IES públicas, sendo a maioria concluinte entre os anos de 2004 e 2008. Cerca 

de 78% havia participado previamente de experiências de formação docente. No 

momento inicial, os estudantes expressaram expectativas relacionadas ao 

domínio da dimensão didático-pedagógica, o desenvolvimento integral do docente 

e valorizaram as competências afetivas, científicas e didático-pedagógicas como 

características de um bom professor. Ao final das disciplinas, identificamos a 

construção de saberes docentes, que incluíram o planejamento, implementação 

da prática, trabalho em equipe docente, apropriação de estratégias de ensino-

aprendizagem e desenvolvimento da relação interpessoal.  

 



ABSTRACT 

In the process of adequation to the current demands derived from the 

implementation of the SUS, the higher education in health still presents traditional 

characteristics, with emphasis on the technical rationality and the contents 

transmition. This model places the teacher as the center of the teaching-learning 

process and the students are the receivers of the information, with the prevailing of 

formation of specialized professionals with fragmented knowledge. However, the 

current health system demands professionals with integral vision to perform health 

care actions. With the introduction of policies to induce professionals in the area, 

higher education institutions (IES) are invited to reformulate their pedagogical 

projects and formation processes in order to answer to the social demands and 

needs. These movements require actions and studies related to teachers’ 

formation. The objective of the present work was to analyze the teacher 

knowledges built by post-graduate students in the health area in training proposals 

that use Teaching practice scenarios, offered by the Post Graduation programs: 

Teaching in Health Sciences (CEDESS/UNIFESP) and the Child and Adolescent 

Health Program (UFPE). In this qualitative research, data collect included the 

graduate students' productions at the initial and final moment of the subjects and 

interviews with the participants, using thematic analysis for data analysis. The 

results show that the profile of the participants is predominantly female, graduated 

in public institutions, the majority completed between 2004 and 2008. About 78% 

had already participated in teacher training experiences. At the beginning, the 

students expressed expectations related to the didactic-pedagogical dimension, 

the integral development of the teacher and cited the affective posture, scientific 

and didactic-pedagogical competences as characteristics of a good teacher. At the 

end of the courses, we identified the construction of teacher knowledge, which 

included planning, practice implementation, teaching staff, appropriation of 

teaching-learning strategies, and the development of interpersonal relationships. 

The experience was adequate for teacher education, considering the current 

context of public policies, promoting the application of the lessons learned in the 

professional practice. 
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1. INTRODUÇÃO 

Ingressei no Ensino Superior para cursar a graduação (bacharelado e 

licenciatura) de Ciências Biológicas na Universidade Estadual Paulista “Julio de 

Mesquita Filho” (UNESP) e ao longo do curso tive a oportunidade de fazer dois 

estágios, em um laboratório e outro nas salas de aula de uma escola pública. 

Ao decorrer das disciplinas do curso, pude perceber que a licenciatura era 

menos valorizada em relação ao bacharelado. Algumas disciplinas eram 

ministradas por profissionais com conhecimentos específicos da área, mas 

escasso embasamento didático-pedagógico, o que dificultava a nossa formação 

para realizar o estágio da licenciatura. 

No quarto ano do curso, integrei o projeto “Saúde do Adolescente”, 

resultado de uma parceria entre a UNESP e a Secretaria da Educação do 

Município de Assis, desenvolvido nas escolas públicas da cidade, que tinha como 

objetivo implementar oficinas sobre diversas temáticas. Foi neste contexto que 

comecei meu estágio de licenciatura.  

Entrar nas salas de aula com estudantes do ensino fundamental e médio, 

com oficinas falando sobre a saúde, me fez lembrar o encantamento que desde 

pequena sentia por ensinar e soube que trabalhar na docência seria o meu 

propósito. No entanto, diversos questionamentos emergiram durante o estágio 

uma vez que devíamos desenvolver as atividades sem adequada orientação e 

subsídio didático-pedagógico. Nos forneceram um projetor e a orientação de 

elaborar um Power Point sobre o tema, de forma que no lugar de oficina o que 

acabou acontecendo foi algo mais próximo de uma palestra, de caráter expositivo. 

Durante essa experiência surgiram inquietações que me levaram a 

aproximar, através de leituras, da temática sobre o papel do professor e da 

docência. Isso me permitiu perceber que este campo era muito mais amplo do 

que imaginava, vivenciei um processo de (des)construção da concepção de 

docência e papel do professor que tinha percebido até então.  

Antes de terminar a graduação procurei por lugares que pesquisassem e 

estimulassem a docência de forma a continuar me aprimorando nessa área. Eu 

queria mais! A partir desta busca encontrei o Centro de Desenvolvimento do 
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Ensino Superior em Saúde (CEDESS) e conheci a minha atual orientadora, 

bióloga de formação, como eu, mas que se rendeu aos encantos da educação, 

como eu me rendi. Desde então, venho me aproximando cada dia mais dos temas 

que permeiam a formação docente, desde as discussões, polêmicas e políticas, 

levantando pontos importantes que embasaram a minha atual pesquisa de 

mestrado.  

O processo vivenciado junto ao grupo de pesquisa do CEDESS, no qual 

participo desde 2013, e durante o mestrado propiciaram reflexões sobre formação 

profissional na área da saúde que ampliaram a visão inicial sobre o papel 

docente, estratégias de ensino-aprendizagem, trabalho em equipe, sobre as 

pesquisas na área de educação e ensino e sobre a formação profissional e 

docente na área da saúde.  

A partir desses aprendizados propiciados pelo grupo de pesquisa e da 

interação com os colegas, surgiu uma inquietação a respeito da formação dos 

profissionais que atuam na docência em saúde, gerando novos questionamentos 

a respeito da integração do binômio educação-saúde e motivando meu presente 

trabalho de pesquisa. 

Para estudar a docência em saúde torna-se necessária uma breve 

contextualização do cenário da educação e da saúde no país que atravessa 

profundas mudanças impulsionadas, em grande medida, pelo modelo de atenção 

à saúde adotado. Este modelo é regido pelo Sistema Único de Saúde (SUS), segundo 

os princípios da Lei Orgânica de Saúde de1990 e baseado na Constituição de 1988. Os 

princípios estabelecidos nesta lei foram: universalidade, sendo a saúde um direito de 

todos; integralidade, onde deve ser levado em consideração o ser humano como um todo 

e não ter uma visão reducionista ou fragmentada, considerando apenas o seu sistema 

biológico; equidade, onde todos, a partir de suas necessidades, possuem o mesmo direito 

de oportunidades na utilização do SUS; regionalização e da hierarquização, onde os 

serviços de saúde são divididos em diversos níveis de acordo com sua complexidade 

buscando melhorar a eficiência do atendimento; e aparticipação popular (BRASIL, 1990). 

Atender a essas doutrinas envolve redefinir o perfil dos profissionais 

egressos das instituições de ensino superior (IES). Embora sejam realizadas 

diferentes iniciativas de mudança, o ensino superior em saúde ainda apresenta 
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forte influência do modelo tradicional, com predomínio de aulas expositivas, 

reprodução de modelo, onde o docente assume papel transmissor e ao discente 

cabe reter e repetir. Este modelo é definido por Freire (1982) como educação 

bancária. 

Segundo Bordenave (1999), a pedagogia tradicional tem como 

características, em nível individual, a memorização, passividade do aluno, falta de 

atitude crítica, tendência ao racionalismo, distância entre teoria e prática, 

preferência pela especulação teórica e falta de problematização da realidade. Em 

nível social, o autor coloca como característica do modelo o individualismo e a 

falta de cooperação, distância do conhecimento da própria realidade o que leva á 

imitação de padrões e à manutenção da divisão de classes sociais.  

Para Mitre et.al. (2008), historicamente, a formação dos profissionais de 

saúde é pautada num modelo reducionista, centrado nos aspectos biológicos, 

separando o corpo da mente, a razão do sentimento, a ciência da ética, 

compartimentalizando o conhecimento em campos altamente especializados o 

que caracteriza um modelo pedagógico tecnicista levando a um cuidado 

fragmentado, distante dos conceitos da integralidade da atenção e desarticulado 

do contexto social (MARIN et al, 2010).  

Nesta perspectiva, as propostas educativas em saúde tendem a trabalhar 

com modelos prescritivos de certo e errado, fundamentado na racionalidade 

técnica, recomendando a reprodução de comportamentos, em geral, com a 

finalidade apenas da cura e prevenção, que pouco estimula o desenvolvimento da 

consciência crítica e autonomia dos sujeitos envolvidos. Ao desconsiderar o fator 

sociocultural, o profissional é levado a enfatizar que cada indivíduo é o principal 

responsável pela sua condição de saúde. 

No campo da educação, no Brasil, a Lei de Diretrizes e bases do Ensino 

Nacional (LDBEN nº 9.394/96) (BRASIL,1996) tem entre suas finalidades 

estimular o conhecimento dos problemas da realidade e prestar um serviço 

especializado à população, estabelecendo uma troca com esta. Essas 

prerrogativas foram reafirmadas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais DCN 

(BRASIL, 2001, 2014) para a os cursos da área da saúde, reforçando a 
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importância do atendimento às demandas sociais com destaque para o Sistema 

Único de Saúde (SUS). 

Além das DCN, outras políticas indutoras da formação profissional em 

saúde, como o Programa Nacional de Reorientação da Formação Profissional em 

Saúde(Pró-saúde) e o Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde (Pet-

saúde) (BRASIL, 2008) visam maximizar o desenvolvimento do trabalho 

inter/multiprofissional e a superação do modelo biomédico, visando a 

compreensão da complexidade do ser humano no sentido de produzir um cuidado 

mais integral. 

Para atender as necessidades sociais, contempladas nas atuais políticas 

de educação e saúde, as instituições formadoras são convidadas a revisitar seus 

projetos pedagógicos para adequá-los à formação profissional em saúde 

requerida. A formação profissional nas IES, especialmente na área da saúde, 

deve focar a análise da realidade, estimulando o pensamento coletivo e solidário 

buscando ações conjuntas para organizar, resolver e transformar a realidade 

visando a democratização das relações sociais.  

A educação deve ser capaz de expandir a consciência individual e coletiva, 

para possibilitar a construção de redes de mudanças sociais. Para tanto, cresce a 

tendência à busca de práticas pedagógicas inovadoras, éticas, críticas, reflexivas 

e transformadoras, ultrapassando o limite do treinamento unicamente técnico, 

sendo capaz de inscrever o homem na dialética da ação-reflexão-ação (MITRE 

et.al., 2008). 

Uma significativa contribuição para a formação em saúde surge da obra de 

Paulo Freire (1982). Para o autor, a educação deve investir em um indivíduo 

crítico, reflexivo e transformador, admitindo que o desenvolvimento abrange 

aspectos pessoais e coletivos e a identificação dos problemas que atingem ao 

todo. Essa visão tem alicerce na concepção de desenvolvimento e aprendizagem 

como um processo, ou seja, o conhecimento é construído nas interações e 

vivências, empreendimentos e na problematização da realidade (PEREIRA, 

1999). 
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Muitas dessas reflexões estão presentes durante a formação dos 

profissionais da saúde em diversas IES, mas é necessário ampliar os referenciais 

didático-pedagógicos e avançar nas pesquisas sobre a realidade da prática 

docente ampliando o reconhecimento das dimensões subjetivas, sociais, 

institucionais e políticas para superação dos problemas sociais . 

A grande problemática é que os docentes de novos profissionais e de 

futuros docentes foram, em sua maioria, formados numa proposta tradicional e 

tecnicista, pois, segundo Masetto (2015), eles geralmente costumam reproduzir 

modelos que vivenciaram como estudantes. O novo cenário coloca desafios, uma 

vez que as propostas tradicionais de ensino e formação docente baseados na 

racionalidade técnica estão distantes da realidade da prática profissional docente. 

Neste contexto existem diversas iniciativas de mudanças dentro e fora das 

IES. O Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) é 

um órgão complementar da Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP), que 

desenvolve o Programa de pós-graduação Ensino em ciências da saúde, 

modalidade profissional, que tem com objetivos: formar um mestre que planeje, 

implemente e avalie ações educativas inovadoras no seu espaço profissional, 

produza conhecimento sobre o Ensino em Ciências da Saúde a partir da 

problematização das suas práticas e esteja apto para a avaliação contínua, crítica 

e transformadora de suas práticas cotidianas no ensino nesta área. 

 

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

2. Objeto de Estudo e Questões 
de Pesquisa 
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2. OBJETO DE ESTUDO E QUESTÕES DE PESQUISA 
  

A presente pesquisa, realizada no contexto de uma parceria entre o 

CEDESS-UNIFESP e o Programa de pós-graduação em Saúde da Criança e do 

Adolescente da Universidade Federal de Pernambuco (PSCA-UFPE) tem como 

objeto o processo de construção de saberes referentes ao planejamento e 

implementação de uma prática docente por pós-graduandos que cursaram a 

disciplina “Processo Ensino-Aprendizagem” e “Prática Docente” nessas 

instituições respectivamente com vistas a responder as seguintes questões de 

pesquisa: 

 Quais as expectativas dos pós-graduandos em relação à formação 

docente em saúde? 

 Como se desenvolve o processo de planejamento e implementação 

nos cenários de prática docente durante as disciplinas? 

 Quais os saberes docentes construídos nas disciplinas “Processo 

Ensino-Aprendizagem” e “Prática Docente”? 

 Qual a influência das disciplinas na prática profissional e prática 

docente dos pós-graduandos? 
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3. Objetivos 
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3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo geral 

Analisar o processo de construção de saberes docentes na disciplina 

“Processo Ensino-Aprendizagem” ofertada a pós-graduandos da área da saúde 

pelo CEDESS/UNIFESP e “Prática Docente” do Programa de pós-graduação em 

saúde da criança e do adolescente da UFPE. 

3.2. Objetivos específicos 

 Traçar um perfil dos pós-graduandos participantes da pesquisa 

 Elencar as expectativas iniciais dos pós-graduandos em relação à 

disciplina  

 Caracterizar o processo do planejamento e implementação nos 

cenários de prática  

 Identificar os saberes docentes construídos durante as disciplinas 

 Analisar a influência das disciplinas na prática profissional dos pós-

graduandos 
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4. Fundamentação Teórica 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

4.1. Sistema de saúde e formação profissional  

A luta pela democratização dos serviços de saúde no Brasil adquiriu novas 

estratégias a partir de meados da década de 1970, o que antes estava confinado 

nas universidades e certos movimentos sociais, passa a se ampliar, 

intensificando-se na década de 1980, através da organização de movimentos 

setoriais capazes de formular projetos de reorganização institucional, como o 

movimento sanitário (TEIXEIRA, 2009). 

Toda essa agitação foi canalizada para os trabalhos da Assembleia 

Nacional Constituinte, que tiveram início em 1987. A construção de uma 

democracia requeria um reordenamento das políticas sociais de forma que 

respondessem às necessidades da sociedade por maior equidade e inclusão 

social. 

Foi em 1988 que foi promulgada a Nova Constituição no país e gravado 

nela, o Sistema Único de Saúde (SUS), que instituiu a saúde como “direito de 

todos e dever do Estado” (BRASIL, 1990). Este documento transformou o padrão 

de proteção social brasileiro, inaugurando um novo período na seguridade social 

brasileira em busca da universalização da cidadania. Os benefícios passaram a 

ser concedidos a partir das necessidades, gerando mecanismos mais solidários e 

redistributivos (TEIXEIRA, 2009). 

O SUS considera as doutrinas de universalidade, equidade e integralidade. 

Seu princípio organizativo é regido pela regionalização e hierarquização, 

resolubilidade, descentralização, participação do cidadão e complementariedade 

do setor privado. A implementação deste sistema tem por objetivo melhorar a 

qualidade da atenção à saúde, rompendo com o descompromisso social e a 

irracionalidade técnico-administrativa que marcaram o período anterior no país 

(BRASIL, 1990). 

Formar profissionais atentos às novas necessidades constitui um desafio 

no sentido de superar a escassa integralidade na atenção à saúde, a 

fragmentação do cuidado, a hipervalorização do conhecimento técnico-científico 
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em relação aos conteúdos humanistas e a predominância da visão higienista e 

preventiva na educação em saúde na comunidade.  

Diversas iniciativas tentam aproximar a formação profissional da saúde ao 

novo contexto dos serviços. Tem início em 2001 a homologação das DCN para os 

cursos de graduação em saúde que estimulam os currículos dos cursos de 

graduação da área a desenvolver um perfil acadêmico e profissional com 

competências, habilidades e conteúdos pertinentes a uma atuação de qualidade, 

eficiência e resolutividade no SUS, considerando o processo da Reforma Sanitária 

Brasileira.  

Como objetivos, as DCN devem levar os alunos a aprender a aprender, 

aprender a ser, aprender a fazer e aprender a viver juntos, garantindo a formação 

de profissionais autônomos e que assegurem a integralidade da atenção e a 

qualidade e humanização do atendimento prestado (BRASIL, 2001). As DCN 

estimulam, ainda, a interdisciplinaridade e interação entre os conteúdos das 

ciências básicas e clínicas desenvolvidas de forma integrada com os problemas 

reais de saúde da população. 

A partir deste relevante momento da formação, nasceu em 2002 o 

Programa de Incentivos às Mudanças Curriculares dos Cursos de Medicina – 

Promed, com o objetivo de incentivar as escolas médicas do país a repensarem 

seus currículos, produção de conhecimentos e programas de educação 

permanente de forma que se adequassem à realidade da saúde e da sociedade 

do país, com ênfase na Atenção Básica. 

Em 2004, a portaria no 198/04 instituiu a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde como uma estratégia do SUS para a formação e 

desenvolvimento de trabalhadores da área, o que configurou um grande 

movimento para a educação em saúde no país. O Ministério da Saúde tomou a 

educação permanente como um eixo central e passou a desenvolver ações 

indutoras importantes no interior do SUS, criando a Secretaria de Gestão do 

Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES). A proposta de educação 

permanente em saúde destaca a importância do processo educativo para o 

trabalho e sua transformação, estimulando a construção de saberes a partir das 

experiências e com postura crítica e buscando melhorar a comunicação, o 
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cuidado e o compromisso social entre as equipes de saúde (CECCIM e 

FEUERWERKER, 2004). 

Também data de 2004 o surgimento do programa AprenderSUS, um marco 

na relação entre os Ministérios da Saúde e da Educação que apresenta o 

compromisso do SUS com o ensino de graduação para construir relações de 

cooperação do sistema de saúde com as IES. O AprenderSUS possui dois 

objetivos essenciais, sendo o primeiro o fortalecimento da articulação entre as 

instituições formadoras e os serviços e sistemas de saúde e o segundo, o 

fortalecimento e ampliação dos processos de mudança da graduação de modo a 

formar profissionais com perfil adequado às necessidades de saúde da população 

e do SUS.  

Surge em 2005 o Pró-Saúde, atendendo inicialmente as graduações em 

medicina, enfermagem e odontologia, com o objetivo de otimizar a integração 

ensino-serviço, visando à reorientação da formação profissional, assegurando 

uma abordagem integral do processo saúde-doença com ênfase na Atenção 

Básica, promovendo transformações na prestação de serviços à população.  

É implementado em 2007 o programa Telessaúde, que foi uma ação 

nacional em busca de melhorar a qualidade da Atenção Básica e do atendimento 

do SUS, integrando ensino e serviço por meio de tecnologias da informação. 

Entre seus principais objetivos estavam, também, a redução de custos e tempo de 

deslocamentos para atendimento, a otimização dos recursos dentro do sistema de 

saúde como um todo e a melhor agilidade no atendimento prestado. 

O PET-Saúde é instituído em 2008 e constitui-se em um instrumento para 

viabilizar programas de aperfeiçoamento e especialização em serviço dos 

profissionais da saúde, bem como de iniciação ao trabalho, vivência e estágios 

dos estudantes da área, de acordo com as necessidades do SUS (BRASIL, 2008). 

No ano de 2014, são homologadas as novas DCN para o curso de 

medicina, incorporando novos avanços na educação médica e instaurando que a 

formação do médico deve se desdobrar na atenção à saúde, gestão em saúde e 

educação em saúde. O documento também diz que: 

O graduado em Medicina terá formação geral, humanista, crítica, 
reflexiva e ética, com capacidade para atuar nos diferentes níveis de 
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atenção à saúde, com ações de promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação da saúde, nos âmbitos individual e coletivo, com 
responsabilidade social e compromisso com a defesa da cidadania, da 
dignidade humana, da saúde integral do ser humano e tendo como 
transversalidade em sua prática, sempre, a determinação social do 
processo de saúde e doença. (BRASIL, 2014, p.1) 

Os movimentos de mudança e as inovações na formação em saúde 

constituem um processo complexo de múltiplas interações, evidenciando um 

leque de possibilidades e desafios nas diversas IES que se encontram em 

diferentes momentos desse processo (RUIZ-MORENO e SONZOGNO, 2011) 

Contudo, as práticas, reflexões e pesquisas relacionadas ao desenvolvimento 

docente ocupam um lugar central nesta temática. 

 

4.2. Saberes e competências docentes 

O saber dos professores é um saber social porque seus próprios objetos 

são objetos sociais. O docente trabalha com sujeitos e tem função de transformá-

los, educá-los e instruí-los. Sendo assim, o saber não é uma substância fechada 

em si mesma, ele se manifesta através de inúmeras relações entre o professor e 

seus estudantes (TARDIF, 2014). 

Tanto os saberes a serem ensinados, quanto o “saber a ensinar” são 

construções sociais cujos conteúdos e modalidades dependem diretamente da 

história da sociedade, de sua cultura, dos poderes e hierarquias que predominam 

na educação informal e formal. Ou seja, não é apenas um conjunto de conteúdos 

cognitivos definidos, mas um processo em construção ao longo da carreira e que 

pode ser desenvolvido no contexto de uma socialização profissional (TARDIF, 

2014). 

Os saberes se constituem a partir de uma reflexão na prática e sobre ela. 

Essa tendência reflexiva vem se tornando um novo paradigma na formação de 

professores, o que abre espaço para uma política de desenvolvimento pessoal e 

profissional dos professores. (NUÑES, 2008). Para Pimenta (1996), esta reflexão 

da prática envolve um processo duplo: o de auto-formação, a partir da 

reelaboração constante dos saberes que aplicam em sua prática e o de formação 

nas instituições onde os docentes atuam. 
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Essa autora expõe que mesmo no início, os docentes possuem saberes 

prévios do que é ser professor, saberes que foram adquiridos quando eram 

estudantes ou em espaços familiares e sociais. Eles lembram qual professor era 

bom em conteúdo, mas não tão bom em didática (“não sabia ensinar”) ou quais 

foram fundamentais para sua formação humana. A autora também afirma que 

além destes saberes iniciais no processo de formação, os saberes da experiência 

também são aqueles produzidos no cotidiano docente, num processo contínuo de 

reflexão sobre a prática. Por sua vez, Tardif (2014) define o saber docente como 

um saber plural, formado por um amálgama de saberes oriundos da formação 

profissional e de saberes curriculares, disciplinares e experienciais. 

Os saberes da educação profissional estão relacionados ao saber 

decorrente da sua formação específica na área. No entanto, diversos outros 

campos do conhecimento fazem parte deste processo e são encontrados sob a 

forma de disciplinas, o que o autor define como saberes disciplinares. Os saberes 

curriculares, por sua vez, são os discursos, objetivos, métodos ou conteúdos 

categorizados pela instituição. 

Os saberes experienciais são aqueles desenvolvidos no exercício de suas 

funções e na prática de sua profissão. Esses saberes emergem da prática e são 

validados por ela, se incorporando à experiência individual e coletiva sob a forma 

de habilidades, o saber-fazer e saber-ser (TARDIF, 2014). 

Segundo o autor, esses saberes não estão sistematizados em doutrinas ou 

teorias, mas estão enraizados num contexto maior, pois o ensino se desenvolve 

em múltiplas interações com condicionantes diversos para a atuação do 

professor. É no exercício cotidiano que os condicionantes aparecem relacionados 

a situações concretas, exigindo habilidade pessoal, espontaneidade e 

improvisação. Lidar com estas situações é formador, pois, isso permite ao 

docente enfrentar os condicionantes e imprevistos, podendo transforma-los em 

novos “macetes” da profissão, estilos de ensino, habilidades nova ou até em um 

traço de sua personalidade como profissional. 

Os saberes docentes estão diretamente relacionados às competências que 

envolvem a docência. Define-se como competência uma aptidão para enfrentar 

situações análogas, mobilizando de forma correta e criativa diversos recursos 
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cognitivos, como os saberes, as capacidades, informações, valores, percepções, 

avaliação, raciocínio (PERRENOUD, 2002). 

Segundo Masetto (2015), a docência no ensino superior exige do professor, 

em primeiro lugar, um domínio dos conhecimentos básicos pertinentes a uma 

área, assim como experiência profissional. Ou seja, neste primeiro momento a 

competência é oriunda de um curso realizado em uma universidade/faculdade e 

de alguns anos de exercício profissional. O autor refere que este domínio 

cognitivo propiciado pelos cursos ainda é muito pouco, ressaltando a importância 

da atualização constante. 

Exige-se do docente que o domínio destes conhecimentos também se dê 

mediante a pesquisa, a partir da qual ele realiza estudos e reflexões críticas a 

partir de temas ou experiências que permite dar novo significado à teoria e 

produzir textos e artigos que contribuam para o assunto (MASETTO, 2015). 

Além dos aspectos que parecem inerentes à função docente, é de suma 

importância ressaltar que a docência assume um forte papel social. De acordo 

com Pimenta et al (2003) e Cunha (2011), este caráter se justifica por a sua 

prática ocorrer em uma instituição social e por ser uma forma de intervir na 

sociedade. É preciso que o docente use seu conhecimento a serviço da vida 

material, social e existencial, a fim de mediar a atual sociedade da informação e a 

reflexão crítica dos estudantes para possibilitar uma construção permanente do 

ser humano (BORGES, 2002). 

Cunha (2011) discorre sobre a importância do papel político na docência. 

Segundo a autora, muitos docentes em atividade não reconhecem a relevância do 

posicionamento político em sua prática, frequentemente negando ou omitindo que 

este ocorra. No entanto, mesmo quando não há consciência da função política na 

atividade profissional, este caráter está presente, ainda que inconscientemente e 

apenas a maturação e a conscientização de suas práticas levará a reconhecer a 

presença e importância desse aspecto (CUNHA, 2011). 

Corroborando estas ideias, Masetto (2015) afirma que a dimensão política 

é imprescindível para a docência universitária: 
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Pode até querer omitir tal aspecto em nome da ciência que ele deve 

transmitir. Talvez, ingenuamente, entenda que possa fazê-lo de forma 

neutra. Mas o professor continua cidadão e político e como profissional 

da docência não poderá deixar de sê-lo. (MASETTO, 2015, p. 39) 

O docente em sala de aula não deixa de pertencer à nação e à sociedade, 

sendo sujeito que se encontra em um processo histórico e que participa da 

construção da vida e da história dos sujeitos que ali estão. Sua visão de mundo, 

de sociedade e de educação dirige suas opções e ações mais ou menos 

conscientemente (MASETTO, 2015).  

Estudos como o de Gonzaga et. al. (2010) mostram que, embora a maioria 

afirme que as dimensões técnica, política e ética ocorra na teoria, é recorrente a 

dificuldade em articular as três na prática. Assim como o aspecto político e social, 

é indispensável a formação humana do docente. A dimensão humana durante a 

formação é uma prática que se envolve em conflitos, ideologias, contradições e 

reflexões. 

A importância de tal dimensão se explica pelas relações humanas serem 

complexas e subjetivas, se expressando na forma de afetividade, respeito, 

relações interpessoais e que estão conectadas não apenas entre si, mas também 

com outras dimensões anteriormente citadas, como a técnica, didática, 

experiência, política e conhecimento (BARBOSA e OLIVEIRA, 2009). 

A contribuição do docente em atividade não é somente na construção do 

conhecimento, mas extrapola esta questão, atingindo a formação dele mesmo 

como pessoa e de seus alunos. Essa contribuição encontra guarida no estudo de 

Freire (2015) que salienta que “às vezes, mal se imagina o que pode passar a 

representar na vida de um aluno um simples gesto do professor” (p.42).  

O ser humano é histórico, individual, social, racional e emocional e é nessa 

complexidade que constrói a nossa humanidade. É pouco provável que apenas a 

formação inicial de professores contemple todas as exigências da complexidade 

humana, portanto a reflexão sobre a prática, feita de forma coerente, ajudaria no 

reconhecimento dos aspectos humanos da profissão docente (BARBOSA e 

OLIVEIRA, 2009). 
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É necessário, considerar o docente e os alunos como seres múltiplos. 

Portanto, o trabalho educativo deve ser realizado na “inteireza do ser humano” 

(SANTOS NETO, 2006, p. 15), de forma que trabalhe simultaneamente as 

dimensões externa e interna do ser humano, religando seus aspectos interiores e 

ampliando a sua consciência, lhe proporcionando uma postura mais integrativa 

diante de si mesmo e em relação à realidade sócio-política. 

Além dessas competências docentes, deve-se ressaltar a competência 

didático-pedagógica, em geral, o ponto mais carente dos professores 

universitários (MASETTO, 2015). Nesse sentido, o conhecimento docente faz 

parte de um campo que envolve o processo de reflexão da prática pedagógica 

com aporte teórico e conhecimento sistematizado referente às estratégias de 

ensino, planejamento, práticas avaliativas e metodologias de comunicação e 

informação (BATISTA, 2005). 

Masetto (2015) ressalta grandes eixos componentes da competência 

didático-pedagógica: conceito de processo de ensino-aprendizagem; concepção e 

gestão de currículo; integração das disciplinas como componentes curriculares; 

compreensão da relação professor-aluno e aluno-aluno; teoria e prática da 

tecnologia educacional; concepção do processo avaliativo e suas técnicas para 

feedback; planejamento como atividade educacional e política. 

Dentre as competências didático-pedagógicas destacamos a importância 

da formação relacionada ao planejamento no processo formativo. Masetto (2015) 

refere que a competência relacionada ao planejamento, como atividade 

educacional e política é o último aspecto pedagógico do docente para o qual se 

dá atenção. 

No entanto, na docência, diversas situações necessitam de planejamento, 

desde a organização a nível pessoal até ações que envolvam conflitos e busca de 

consensos (BATISTA, 2014). O planejamento é uma ação consciente e 

intencional, que se caracteriza como um processo mental anterior a qualquer ação 

relacionada ao objeto escolhido (VASCONCELLOS, 2000). 

No ensino, o ato de planejar é processual. O planejamento configura um 

processo amplo, cujo objetivo é dar respostas a um problema através da 
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determinação de fins e meios que apontem para sua superação. Para planejar, 

deve-se levar em conta para quem planeja e com quem se planeja (PADILHA, 

2002). 

O planejamento deve ser encarado como uma reflexão sobre a formação 

profissional que se pretende que os próprios alunos desenvolvam em direção a 

atividades sociais que sejam competentes e cidadãs, dentro das carências reais 

da sociedade atual (MASETTO, 2015). Segundo o autor, por meio dele se torna 

possível definir e organizar objetivos, tempo, temas, recursos, atividades e 

avaliações para que o processo de aprendizagem se concretize, portanto o 

planejamento torna-se um grande instrumento que facilita a ação educativa e que 

faz parte de uma formação pedagógica. 

Embora Paulo Freire não tenha escrito explicitamente obras sobre 

planejamento, o autor se refere a ele em diversos momentos: 

Todo planejamento educacional, para qualquer sociedade, tem que 

responder às marcas e aos valores dessa sociedade. Só assim é que 

pode funcionar o processo educativo, ora como força estabilizadora, ora 

como fator de mudança. (…) para ser autêntico, é necessário ao 

processo educativo que se ponha em relação de organicidade com a 

contextura da sociedade a que se aplica. (FREIRE, 2001, pg. 10) 

Nas experiências elucidadas por Batista (2014) na pós-graduação e no 

desenvolvimento docente em saúde foi possível apreender concepções que 

apontam que planejar é um exercício de racionalidade na busca de maior 

eficiência ou eficácia, cuja avaliação deve ser constante, permitindo readaptações 

necessárias. 

O planejamento possui especificidades quando se trata da área das 

ciências da saúde (BATISTA, 2014). Neste caso, o planejamento assume um 

olhar interdisciplinar entre as dimensões sociais e biológicas que compreendem a 

vida humana e procura apreender as complexidades das práticas desenvolvidas, 

a fim de intervir nas relações sociais.  

Nesse nível, considera-se tanto o planejamento educacional referente à 

formação/desenvolvimento de profissionais, para atuação nos vários 

campos da saúde, como o referente às práticas educativas com os 
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indivíduos e a comunidade (educação para a saúde). (BATISTA, 2014, p. 

34) 

Segundo Sant’Anna e Menegolla (1991) o primeiro passo do planejamento 

de uma atividade educacional é conhecer a realidade e a partir de uma reflexão 

dela, determinar os objetivos, afim de, por meio deles, atingir aos sujeitos 

envolvidos naquele processo, ou seja, os estudantes e suas respectivas 

necessidades. 

Os objetivos descrevem o que se pretende alcançar como resultado final na 

aprendizagem dos alunos e o que se espera para a ação educativa. É importante 

que exista coerência entre os objetivos elencados, os conteúdos selecionados, os 

procedimentos e as formas de avaliação (BATISTA, 2014). 

A escolha dos conteúdos envolve tudo o que integra o programa educativo, 

desde conhecimentos até habilidades e atitudes, dando devida atenção para a 

relação que exista entre eles e sua aplicabilidade e correlação com o 

conhecimento prévio do estudante (BATISTA, 2014). 

A estratégia utilizada para o desenvolvimento dos conteúdos é entendida 

como os procedimentos e os recursos didáticos envolvidos neste percurso e 

devem ser selecionadas de acordo com a possibilidade de estimularem a 

aprendizagem como um processo de construção e reconstrução do conhecimento 

(BATISTA, 2014).  

Os recursos didáticos são os vários componentes do ambiente da 

aprendizagem e que dão origem à estimulação do aluno. A escolha desses 

recursos deve instigar a participação do aluno durante esse processo de 

construção de conhecimento (SANT’ANNA e MENEGOLLA, 1991). 

A avaliação da aprendizagem deve ser processual e fundamentar novas 

decisões, direcionando e reorientando os destinos do planejamento quando 

necessário. É função da avaliação verificar se os objetivos estão sendo atingidos, 

de forma que os dois interagem, construindo aspectos fundamentais para a 

compreensão e transformação do processo (BATISTA, 2014). Sendo assim, a 

avaliação deve subsidiar todo o percurso do planejamento até a implementação. 
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Em suma, as dimensões da formação política, formação humana e 

formação didático-pedagógica são essenciais para o desenvolvimento da 

identidade docente. Quando atreladas, além de interferir na prática docente, 

influenciam na construção da identidade e do perfil dos próprios alunos e futuros 

profissionais. 

Cada dimensão, com suas especificidades, colabora para uma atuação 

mais humanizada e contextualizada da prática docente, sem deixar de lado os 

aspectos fundamentais didático-pedagógicos acerca do processo ensino-

aprendizagem, planejamento, aporte teórico, prático e avaliativo. 

 

4.3. Formação docente no ensino superior em saúde 

O ensino superior brasileiro é regulamentado pela LDB, que, segundo 

Carneiro (2004), postula que a universidade moderna desempenhe as funções de 

formar profissionais, realizar pesquisas e investigações científicas, oferecer 

educação em nível avançado e funcionar como instituição social. 

O artigo 45 da LDB postula que “A educação superior será ministrada em 

instituições de ensino superior, públicas ou privadas, com variados graus de 

abrangência ou especialização.” (BRASIL, 1996). 

Em seu artigo 52, a LDBEN/96 determina que a formação docente ocorra a 

nível de pós-graduação, preferencialmente em cursos de mestrado e doutorado 

(BRASIL, 1996), sem explicitar em que consiste esse conceito nem enfatizar a 

necessidade de formação pedagógica como requisito de ingresso na carreira. 

Apesar de muitos cursos strictu sensu serem exclusivamente voltados para 

a formação de pesquisadores, o parecer no977 do Conselho Federal de 

Educação, publicado em 1965, elenca os objetivos da pós-graduação, ressaltando 

a formação de docentes como um de seus primeiros objetivos. No entanto, nem 

todos os programas apresentam pressupostos de formação docente como um 

enfoque em seus projetos, dedicando-se a formar profissionais inseridos no meio 

acadêmico com ênfase na pesquisa, mas nem sempre preparados para 

desempenhar a docência. 
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O valor da pesquisa é incontestável, especialmente para propiciar um 

desenvolvimento econômico desejável, no entanto, tal valor burocratizou esta 

atividade e desvalorizou a docência (CHAMLIAN, 2003). Essa é provavelmente 

uma das razões pelas quais a pós-graduação strictu sensu se tornou o principal 

ambiente de formação de docentes universitários, mesmo sem privilegiar a 

docência em seus projetos pedagógicos e currículos (CUNHA, 2011). É possível 

identificar a fragilidade das propostas de formação de professores universitários 

centradas em uma prática pautada nas técnicas de ensino, que acaba por 

comprometer a credibilidade dos projetos de formação docente no ensino 

superior. 

Para Masetto (2015), de modo geral, os cursos de pós-graduação nem 

sempre oferecem uma formação pedagógica que dê aos professores subsídios 

que proporcionem o preparo para a docência universitária. Com semelhante linha 

de pensamento, Cunha (2011) afirma que na maioria dos casos, a própria carreira 

dos professores de ensino superior se alicerça em dispositivos ligados à produção 

científica decorrente da pesquisa e pouco aos saberes necessários ao ensino. 

Por isso, muitos profissionais da saúde, com excelência em sua área de 

conhecimento, se sentem estimulados a assumir a docência, mesmo com 

escassa formação didático-pedagógica, por vezes, deixando de articular três 

fatores muito importantes na formação de novos profissionais da saúde: ensino-

aprendizagem-assistência (MONTEIRO et al, 2014). 

Contudo, os cursos da saúde estão se mobilizando pelas reformas que os 

atingiram, influenciados, em parte, pelas políticas indutoras da formação 

profissional e percebendo a necessidade de investir na formação de professores e 

estudantes para corresponder às demandas relacionadas à educação e ao 

conhecimento, especialmente tendo em vista a saúde pública (RIBEIRO e 

CUNHA, 2010). 

Inúmeros temas de discussão acerca da formação em saúde emergem 

deste cenário demandando a superação da atual lógica.  Segundo Costa (2010), a 

escassa valorização dada à formação pedagógica do professor universitário pode 

ser atribuída aos processos de seleção e aos estímulos para progressão de 

carreira estarem pautados mais na produção científica que no exercício da 
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docência. Muito tem sido feito para formar bons médicos, por exemplo, mas pouco 

se faz pelo desenvolvimento docente deste médico que atua como professor. 

Para a autora, a identidade profissional dos professores de medicina está mais 

centrada em suas especialidades do que em sua atividade docente. 

Corroborando isso, Chaves (2006), ao discorrer sobre sua experiência 

como docente na área de enfermagem, aponta uma lacuna nas discussões sobre 

as dimensões pedagógicas da formação do enfermeiro que exerce a docência, 

reforçando que essa falta de formação atinge também àqueles bacharéis que 

acabam por assumir a docência entendido como segundo campo de atuação 

profissional. 

Trabalhos como o de Pedroso (2008) confirmam que alguns profissionais 

da área da saúde se reconhecem pela sua profissão de origem e se identificam 

pelo título de doutor que as instituições lhes concederam, no entanto, valorizam 

escassamente uma formação para o exercício do magistério, onde o prestígio 

vem do campo específico de atuação e não do saber pedagógico da docência 

universitária.  

Em contrapartida, estudos como o de Ribeiro e Cunha (2010), demonstram 

que os profissionais da saúde verbalizam a importância dos conhecimentos das 

ciências da educação e do processo de humanização dos sujeitos, o que acende 

uma esperança, vez que esses profissionais passam a ter a percepção da 

necessidade de construir ou aprimorar seus saberes pedagógicos. É nesse 

sentido que se reafirma a expectativa de que saúde e educação, quando aliadas, 

podem responder melhor aos questionamentos desses campos (RIBEIRO E 

CUNHA, 2010). 

No entanto, há um impasse que acompanha estes pressupostos 

pedagógicos que são tão presentes nos discursos dos profissionais da saúde e 

que as políticas de educação e de saúde propõem, pois a falta de compreensão 

das origens teórico-metodológicas destes pressupostos pode levar a uma mera 

reprodução de conceitos ou instrumentos, o que leva a uma prática formativa 

imprecisa, que sem uma direção bem determinada, corre o risco de inviabilizar o 

objetivo central do ato educativo (CONTERNO e LOPES, 2016). 
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É por isso que no desenvolvimento docente é necessário encontrar a 

relação entre o processo identitário e a reflexão da própria prática docente em 

saúde. Batista e Batista (2014) apresentam que ao refletir sobre suas práticas o 

professor da área da saúde vai explicitando suas crenças e pressupostos, 

demonstrando o que tem orientado sua docência universitária. Dentre as 

concepções apreendidas, aparece vigorosamente a dimensão da formação como 

processo de reflexão, em relação à prática docente e à realidade em que ela se 

insere. 

Os autores também referem que a reflexão não pode ser tomada como 

uma expressão que traduz um projeto ideal de formação. É preciso articular as 

experiências do “futuro professor” com a bagagem histórica e os fundamentos que 

sustentam suas práticas, superando a reflexão como um exercício 

descomprometido de “pensar ao vento” e construindo a reflexão como uma 

competência humana (BATISTA e BATISTA, 2014, p.19). 

Ao aceitar a formação docente como um processo complexo, permanente, 

interdisciplinar e múltiplo, estamos investindo numa perspectiva que privilegia a 

análise crítico-reflexiva das propostas de formação materializadas no ensino 

superior em contraposição ao treinamento tecnicista (ALMEIDA, 2012). 

Batista e Batista (2014) afirmam que a análise dos processos de formação 

em diversos cenários permitiu identificar perspectivas docentes: uma centrada no 

formador, enfatizando a objetividade e a apropriação de referenciais para o 

ensino, como uma síntese individual do aluno; outra centrada no diálogo 

professor-aluno, articulando os saberes advindos dele e dos estudantes, 

privilegiando construção de sínteses próprias a partir de interações sociais. 

Para Batista e Batista (2014), as práticas centradas no professor formador 

se firmam como uma tradição no ensino superior, onde a transmissão se mostra 

como o eixo das interações em sala de aula. No entanto, a passividade do aluno 

dentro destas práticas não os coloca como participantes efetivos do processo, 

quando acabam por serem meros sujeitos receptores de informação, resultando 

em uma aprendizagem mecânica. 
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Para Ausubel (1982), a aprendizagem mecânica consiste naquela onde a 

informação nova encontra muito pouca ou nenhuma informação prévia com a qual 

possa se relacionar e é basicamente memorizada, sem que haja a atribuição de 

significados àquilo. Este tipo de dinâmica não satisfaz as necessidades atuais de 

formação, que devem preconizar o diálogo e horizontalidade, além de estimular o 

pensamento crítico-reflexivo-transformador. 

Em contrapartida, a centralidade no diálogo entre professor formador e 

professores procura articular saberes e práticas e investe em interações, 

vivências, saberes acumulados e a discussão sobre pontos a investigar no campo 

do ensino em saúde (RUIZ-MORENO et al, 2013). 

Para que o diálogo entre o professor formador e o estudante seja 

estabelecido de forma favorável e para que ocorra a aprendizagem significativa, 

as práticas educativas têm investido no uso de metodologias ativas de ensino. 

Essas metodologias ativas são desenvolvidas sob a ideia de que uma 

aprendizagem que envolve a iniciativa, a dimensão afetiva e a intelectual, torna-se 

mais sólida e duradoura (MITRE et al, 2008). 

Para Mitre et al (2008), as metodologias ativas configuram um tipo de 

prática pedagógica democrática, que estimula a liberdade/autonomia, 

fraternidade/compaixão e igualdade/equidade, o que permite a reflexão do 

processo de construção do homem, do mundo que ocupa e das responsabilidades 

que exerce sobre ele. Por isso, trata-se de grande importância o uso destas 

estratégias no âmbito da educação em saúde, área que depende constantemente 

dos valores de democracia, autonomia, integralidade e empatia para que se 

desenvolva em termos de atenção e cuidados ao paciente e relacionamento em 

equipe de trabalho, tópicos que constituem o esperado perfil do profissional da 

saúde. 

Ribeiro e Cunha (2010) ressaltam que um perfil de novos profissionais está 

surgindo dentro da área da saúde. Seus estudos mostraram que os próprios 

profissionais sentem a necessidade e valorizam a importância de conhecimentos 

relacionados à educação e humanização na universidade. 
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Mobilizados pelas reformas políticas, os cursos da saúde começam a 

perceber a necessidade de investir na formação de professores e estudantes, 

considerando os desafios que o SUS enfrenta atualmente com sua relevância e 

abrangência, tendo o objetivo de ampliar as competências relacionadas ao 

processo ensino-aprendizagem que incluam a visão do contexto social e político 

em defesa dos setores mais desprotegidos da sociedade (RIBEIRO E CUNHA, 

2010).  
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5. Método 
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5. MÉTODO 

5.1. Desenho do estudo 

 O presente estudo, descritivo exploratório é de cunho qualitativo. As 

metodologias qualitativas são: 

Aquelas capazes de incorporar a questão do Significado e da 

Intencionalidade como inerentes aos atos, às relações e às estruturas 

sociais, sendo essas últimas tomadas tanto no seu advento quanto na 

sua transformação, como transformações humanas significativas 

(MINAYO, 2004). 

A pesquisa descritivo-exploratória tem a finalidade de descrever um 

determinado fenômeno. Os estudos descritivos objetivam-se em analisar ou 

delinear características de fatos ou fenômenos, isolar variáveis ou analisar 

programas. Enquanto, os estudos exploratórios são investigações que 

desenvolvem, esclarecem ou modificam conceitos, formulando problemas ou 

hipóteses, que abram espaço para pesquisas futuras (MARCONI e LAKATOS, 

2006).   

 

5.2. Contexto da pesquisa 

A pesquisa foi realizada através de uma parceria entre a UNIFESP a 

UFPE, e teve como cenários as disciplinas “Processo Ensino Aprendizagem” 

ofertada pelo Programa Ensino em Ciências da Saúde do CEDESS/UNIFESP e 

“Prática Docente” do programa de pós-graduação em Saúde da Criança e do 

Adolescente da UFPE. 

Essa parceria entre as duas instituições é pré-existente à presente 

pesquisa. Foi firmada dentro de um projeto de pesquisa maior, aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa e Plataforma Brasil no ano de 2014, conforme 

documento no Anexo I. 

A equipe de pesquisadores de ambas IES definiu conjuntamente a 

proposta educativa a ser desenvolvida nas mencionadas disciplinas e elaboraram 

instrumentos de coleta de dados comuns a serem utilizados nelas. 
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5.3. População de estudo 

 

Os participantes da pesquisa foram seis mestrandos, de um total de onze 

alunos do programa de Ensino em Ciências da Saúde do CEDESS (denominados 

de C1, C2, C3) e oito doutorandos, de um total de dez do programa da Saúde da 

Criança e do Adolescente da UFPE (denominados de R1, R2, R3) que cursaram a 

disciplina “Processo Ensino-Aprendizagem” (CEDESS) e a disciplina “Prática 

Docente” (UFPE) em 2014 e 2015, respectivamente. 

 

5.4. Coleta de dados 

 

A coleta de dados compreendeu as seguintes etapas também 

sintetizadas no Quadro 1: 

 

 Aplicação de um questionário de perfil aos sujeitos da pesquisa. 

Nele, os pós-graduandos respondiam questões a respeito de sexo, 

idade, curso de graduação, tempo que é graduado e também uma 

parte profissional que questionava sobre sua participação em cursos 

de formação pedagógica, seu exercício na docência e sua formação 

em políticas públicas indutoras da formação em saúde. (APÊNDICE 

I) 

 Elaboração de uma Carta Inicial, prévio ao curso da disciplina. Os 

pós-graduandos relatam em formato de narrativa, a escolha de sua 

carreira, atuação profissional e expectativas sobre a disciplina que 

irão cursar. (APÊNDICE II) 

 Após o termino das disciplinas foi realizada uma entrevista com 

cinco pós-graduandos do CEDESS e seis da UFPE. Estes pós-

graduandos foram selecionados através de um critério de inclusão: 

estavam ou estiveram em algum momento inseridos na docência ou 
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desempenham alguma atividade relacionada a ela. (APÊNDICES III 

e IV) 

 

Quadro 1. Sujeitos da pesquisa e instrumentos de coleta de dados 

  Questionários Cartas Iniciais Entrevistas 

CEDESS 6 6 5 

UFPE 8 6 6 

 

Para a entrevista, realizada após o termino da disciplina, os sujeitos foram 

convidados pessoalmente, por celular ou por e-mail, para participar da pesquisa, 

ressaltando a importância do trabalho e de sua participação. As entrevistas foram 

agendadas tanto na cidade de São Paulo (concluintes do CEDESS), como na de 

Recife (concluintes da UFPE), de acordo com a disponibilidade de horário de 

ambos (entrevistados e pesquisadora). As entrevistas foram gravadas para 

posterior transcrição e análise. 

A entrevista utilizada foi semiestruturada, onde o entrevistado discorre 

sobre o tema em questão sem perder a indagação formulada (MINAYO, 2007). 

Nas questões abertas, as respostas acabam sendo mais reveladoras, pois o 

sujeito não estará limitado a opções. O objetivo é resgatar experiências 

vivenciadas e como ponto principal, permite que o informante retome a vivência 

(no caso, a que ocorreu durante a disciplina), emergindo opiniões e pensamentos 

adormecidos (OLIVEIRA et al, 2012). 
 

 

5.4.1. Aspectos éticos 

A presente pesquisa foi aprovada pelos pareceres do Comitê de Ética em 

Pesquisa (CEP) 683.669 de 11/06/2014, que aprovou a coleta das cartas iniciais 

dentro do projeto pré-existente à atual pesquisa e o CAAE 46093815.6.0000.5505 

de 15/07/2015 que aprovou a coleta de dados das entrevistas (anexos I e II). 
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A participação dos sujeitos ocorreu após a assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), onde estão explicitados objetivo, 

método de coleta de dados, confidencialidade e liberdade de retirada do 

consentimento e o contato da pesquisadora (apêndice V). 

Para trabalhar os dados mantendo a identidade dos sujeitos em sigilo, 

foram adotadas siglas para tal. Os sujeitos de pesquisa do CEDESS foram 

chamados de C1, C2, C3 e assim sucessivamente. Os sujeitos da UFPE (Recife-

PE) foram chamados de R1, R2, R3 e assim sucessivamente. 

 

5.5. Análise dos dados 

Segundo Lüdke e André (2012, p. 45), analisar dados qualitativos significa: 

Trabalhar todo o material obtido durante a pesquisa, ou seja, os relatos 

de observação, as transcrições de entrevista, as análises de documentos 

e as demais informações disponíveis. 

Segundo Minayo (2007), a análise de conteúdo relaciona estruturas 

semânticas (significantes) com estruturas sociológicas (significados) dos 

enunciados e articula eles com os fatores que determinam suas características: 

variáveis psicossociais, culturais, processo da produção das mensagens. 

Existem diferentes tipos de técnicas que podem ser adotadas para o 

desenvolvimento da análise de conteúdo. A análise temática é uma forma de 

investigação que se adequa bem aos dados qualitativos (BARDIN, 1977).  

Esse tipo de análise se encaminha para a presença de temas ligados a 

afirmações a respeito de determinado assunto, podendo ser representado por 

uma palavra, frase ou resumo. 

Bardin (1977) sintetiza a análise em três etapas: pré-análise (atividade 

conhecida como “leitura flutuante”, que permite gerar impressões iniciais acerca 

do material a ser analisado), exploração do material (codificar as informações, 

recortar o material buscando classificar os recortes nas categorias temáticas) e 

tratamento dos resultados e interpretação (para analisar os dados obtidos, 

propondo inferências e interpretações respondendo aos objetivos).  
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Durante a leitura flutuante, são determinadas as unidades de contexto e as 

unidades de registro que são destacadas dentro do próprio texto e permitem a 

codificação do material. A partir dessas unidades são construídas as categorias 

temáticas para análise e interpretação dos dados de encontro aos objetivos do 

estudo. 

Nesta pesquisa, os dados do questionário de perfil foram quantificados e 

expressos em porcentagens, com vistas a responder o objetivo de caracterização 

do perfil dos sujeitos da pesquisa.  

As cartas, coletadas no início das disciplinas, passaram por uma leitura 

flutuante, seguida do destaque de unidades de contexto e de registro, onde os 

dados foram sistematizados em planilhas a fim de agrupar os registros e 

apreender as unidades temáticas.  

Para nortear a análise foram delimitados núcleos orientadores a partir das 

questões que formavam os instrumentos de coleta de dados e a partir do 

referencial teórico utilizado no presente trabalho. Os núcleos que nortearam a 

análise dos dados das cartas foram: Expectativas, Escolha da Profissão, 

Influência do Modelo Docente Vivenciado e Competências e Saberes 
Docentes Valorizados. 

Para atender ao objetivo de caracterizar os saberes docentes construídos 

no processo e a influência das disciplinas na prática profissional dos pós-

graduandos foi realizada a análise temática das entrevistas aplicadas ao termo da 

disciplina. Para tanto, definiram-se os seguintes núcleos orientadores: Saberes 
Docentes Construídos e Influência da Disciplina na Prática Profissional. 
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6. Resultados e Discussão 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1. Contexto da pesquisa 

 
A pesquisa compreendeu dois cenários: a disciplina Processo Ensino-

Aprendizagem (PEA) no Programa de Pós-graduação Ensino em Ciências da 

Saúde (CEDESS-UNIFESP) e a disciplina Prática Docente no Programa de Pós-

graduação Saúde da Criança e do Adolescente (UFPE), que trabalham em 

parceria, desenvolvendo projetos financiados pelo CNPq desde 2014.  

As sequências didáticas das disciplinas foram elaboradas em conjunto 

entre as equipes de pesquisa das duas instituições e compreenderam: etapa 

diagnóstica (que incluiu o processo de escrever uma carta inicial em formato de 

narrativa e responder a um questionário de perfil sócio-demográfico); 

apresentação da proposta educativa; estudos e reflexões teóricas; planejamento 

de uma prática educativa; implementação em um cenário de prática; avaliação da 

aprendizagem e do processo desenvolvido; análise e reflexão da experiência 

vivenciada.  

A seguir serão detalhados os processos em cada uma das instituições 

envolvidas na pesquisa. A figura 1 ilustra a sequência didática da disciplina e 

auxilia no entendimento do processo. 
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Figura 1. Sequência Didática desenvolvida nas disciplinas do CEDESS e da UFPE 

 

6.1.1. A proposta e os objetivos 

 

Ambas as disciplinas tem como objetivo desenvolver práticas de ensino-

aprendizagem, tendo em vista vivenciar parte do processo de formação docente 

em saúde, integrando conhecimentos prévios e novos. As propostas se dão a 

partir da reflexão sistemática de modo a responder questões relativas a “por que”, 

“para que”, “para quem”, “o que” e “como” se ensina? Assim, as disciplinas têm 

por finalidade possibilitar ao estudante apropriar-se de conhecimentos e 

instrumentos para exercer ações docentes de forma autônoma, mas também 

cooperativa. Para isto, os participantes de ambas as disciplinas, realizaram as 

seguintes ações: 

 Elaborar o plano de aula de uma prática educativa 

 Definir um roteiro de observação de cada prática educativa 

 Implementar a prática educativa planejada anteriormente, 

registrando seu desenvolvimento 

 Refletir sobre as práticas pedagógicas vivenciadas na disciplina 
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Durante as disciplinas foram utilizadas metodologias ativas de ensino, as 

quais propiciam maior protagonismo e participação dos estudantes. As atividades 

são realizadas em grupo, onde cada um será responsável pelo planejamento e 

implementação da proposta educativa utilizando cenários de prática. 

 

6.1.2. O desenvolvimento da proposta na disciplina Processo Ensino-
Aprendizagem no CEDESS 

 

A disciplina Processo Ensino-Aprendizagem (PEA) foi ofertada pelo 

CEDESS aos alunos de Mestrado Profissional, no ano de 2014.  

Após a etapa diagnóstica, foi feita a apresentação da proposta e explicado 

como seria desenvolvido o processo. Neste momento, os pós-graduandos se 

dividiram em quatro grupos para trabalhar as temáticas relacionadas ao binômio 

educação-saúde utilizando diferentes estratégias de ensino-aprendizagem para a 

abordagem. As estratégias escolhidas foram: dramatização, mapa conceitual, 

problematização e júri simulado. 

O estudo para aprofundamento teórico aconteceu basicamente em aulas 

presenciais, com o aporte e participação de os docentes da disciplina e de 

profissionais especialistas da área da educação e saúde convidados para a 

abordagem das questões que envolviam temas a serem ensinados e as 

estratégias a serem abordadas.  

O planejamento em grupo ocorreu em momentos presenciais e à distância, 

no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, utilizando o fórum de discussão 

como ferramenta para troca de ideias, artigos, opiniões e também como espaço 

para a construção do planejamento com interlocução das professoras 

responsáveis pela disciplina, que mediaram este processo. Prévio à 

implementação, foi elaborado um roteiro de observação que compreendia os 

aspectos: implementação, comunicação e pressupostos pedagógicos (APÊNDICE 

VI). 

A implementação da prática educativa ocorreu na disciplina Formação 

Didático Pedagógica em Saúde (FDPS) (BATISTA et al, 2014), também ofertada 
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pelo CEDESS, que tem como público-alvo pós-graduandos (mestrandos e 

doutorandos) da UNIFESP de diferentes áreas da saúde. As aulas foram 

gravadas para que pudessem ser submetidas a posterior análise, tanto pelo grupo 

responsável pela aula (autoavaliação), quanto pelos demais colegas da turma da 

disciplina PEA (avaliação entre pares), que preencheram o instrumento de 

observação enquanto o grupo responsável pela aula implementava a sua 

proposta. 

Após a implementação da aula, os colegas que haviam participado no 

papel de observadores, disponibilizavam num fórum de avaliação virtual, as suas 

reflexões sobre os tópicos presentes no roteiro de observação, gerando uma 

fecunda troca de pareceres e contribuições. 

  

6.1.3. O desenvolvimento da proposta na disciplina Prática Docente na 
UFPE 

 

A disciplina Prática Docente é oferecida a doutorandos do Programa de 

Pós-graduação em Saúde da Criança e do Adolescente no formato presencial. 

Os estudos e reflexões teóricas ocorreram com o aporte de textos, material 

didático e orientação das professoras responsáveis pela disciplina. Com isso, os 

doutorandos se organizaram para iniciar o planejamento das aulas. O cenário de 

implementação da prática educativa foi a disciplina de Metodologia do Trabalho 

Científico, da graduação em Enfermagem da UFPE. 

Nessa proposta educativa os doutorandos coordenam: grandes aulas e 

pequenas aulas (tutorias). As primeiras eram mediadas por duplas ou trios de 

doutorandos para a turma toda de alunos da enfermagem. As pequenas aulas 

eram tutorias onde apenas um pós-graduando mediava um pequeno grupo de 

graduandos (em média cinco estudantes). 

As grandes aulas objetivavam trazer embasamento teórico e exemplificar 

as etapas da construção de um projeto de pesquisa, enquanto as tutorias iam 

construindo etapa por etapa um projeto que deveria ser apresentado na última 
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aula da turma de graduação. Esse projeto tinha sempre alguma relação com a 

temática que o pós-graduando estava trabalhando em seu doutorado. 

O planejamento das aulas a serem ministradas pelos pós-graduandos no 

cenário de prática aconteceu de forma presencial, mas também com suporte de 

aplicativos de comunicação no celular que facilitavam a relação à distância entre 

os doutorandos: “[...] a gente sempre se comunicava muito por whatsapp, né, isso 

facilita, minha turma é boa.” (R3). 

As aulas, coordenadas pelos pós-graduandos na disciplina Metodologia do 

Trabalho cientifico, na graduação do curso de Enfermagem da UFPE, consistiam 

em encontro tutoriais com pequenos grupos de graduandos e aulas plenárias com 

a turma completa, Durante esses encontros era desenvolvido, gradativamente, um 

projeto de pesquisa. 

Na última aula de Metodologia do Trabalho Científico, os pequenos grupos 

de graduandos apresentam o projeto de pesquisa desenvolvido durante todo o 

percurso da disciplina orientados por seus tutores pós-graduandos.  

Tanto as tutorias quanto as aulas ministradas para a turma completa de 

alunos de graduação foram filmadas para posterior análise pelos pós-graduandos 

e responsáveis pela disciplina, favorecendo o processo de auto e hetorovaliação 

do processo. A avaliação e reflexão se deram ao final da disciplina e foi refletido o 

processo não apenas do projeto de pesquisa apresentado pelos graduandos em 

si, mas de todo o trajeto e interlocução que ocorreu durante ambas as disciplinas 

(de graduação e pós-graduação).  

 

6.2. Perfil dos pós-graduandos participantes das disciplinas 

De acordo com as Tabelas 1 e 2, observamos a prevalência feminina no 

perfil dos pós-graduandos investigados, correspondendo a mais de 80% da 

população de estudo tanto no grupo do CEDESS quanto da UFPE.  

Há estudos que demonstram que a maioria dos profissionais que trabalham 

em hospitais é do sexo feminino (ALMEIDA et al, 2004).  Acredita-se que este 
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predomínio se dê em função de várias culturas onde a assistência e a 

higienização são consideradas parte do trabalho da mulher (PINHO, 2002).  

A prevalência do sexo feminino nas áreas da saúde é enfatizada, 

especialmente, na enfermagem, carreira historicamente marcada pela presença 

de mulheres exercendo quase que exclusivamente esta profissão (ALMEIDA et al, 

2004). 

A idade dos sujeitos demonstrou variações entre as duas populações de 

estudo. Os indivíduos inseridos no mestrado profissional (CEDESS) são 

considerados adultos jovens, sendo que metade (50%) nasceu entre os anos 

1969-1974. Em contrapartida, os pós-graduandos da UFPE são mais jovens, 

mesmo já estando no doutorado, uma parcela de 50% nasceu entre 1983-1986.  

Esses dados corroboram com estudos como o de Barros et al (2005), que 

traçou o perfil de mestrandos da modalidade profissional na área da saúde e 

demonstrou que a maior parte deles encontra-se numa faixa etária acima de 30 

anos de idade e graduados há mais tempo. Isso se deve ao fato de uma parte do 

alunado do mestrado profissional já possuir experiência em sua área de formação 

e procurar a modalidade para aprofundar-se ou para reinserir-se em sua área 

profissional (BARROS et al, 2005). 

Os participantes do CEDESS se graduaram em Biblioteconomia, Educação 

Física, Enfermagem, Medicina e Psicologia, sendo dois sujeitos graduados em 

Enfermagem. Como o programa de mestrado intitula-se “Ensino em Ciências da 

Saúde”, profissionais que tenham aproximação teórica e prática ao binômio saúde 

e educação podem inscrever-se para o programa (CEDESS, 2015), mesmo que 

não sejam profissionais da saúde, por isso encontramos a presença de uma 

bibliotecária como parte dos sujeitos. Nos sujeitos investigados na UFPE, 

encontramos três graduados em Fisioterapia, dois em Enfermagem, dois em 

Fonoaudiologia e um em Medicina. Essa diversidade de profissões encontradas 

nos dois programas justifica-se por ambos serem multiprofissionais. 

Dentre os indivíduos do CEDESS, metade se graduou entre 1997 e 1998 e 

a outra metade entre 2004 e 2008, enquanto na UFPE 37.5% finalizaram a 

graduação entre 1999 e 2003 e os outros 62.5% graduaram-se de 2004 a 2008. 
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Isso demonstra que a população inserida na pós-graduação na modalidade de 

doutorado é graduada mais recentemente do que os sujeitos do mestrado 

profissional.  

A população de estudo, considerando ambos os programas de pós-

graduação, é, em maioria, graduada em universidades públicas, visto que a 

metade dos mestrandos, concluiu sua graduação em universidades públicas e 

entre os doutorandos, essa parcela corresponde à 62.5%,Cinco dos quatorze 

participantes graduaram-se em instituições particulares e apenas um se graduou 

em outro tipo de IES.  

A maior parte dos participantes desta pesquisa se graduou na mesma 

região onde está cursando a pós-graduação, exceto uma pós-graduanda do 

CEDESS que se graduou na região nordeste e cursa o mestrado em São Paulo. 

Sendo assim, somando as populações de estudo, temos um total de cinco sujeitos 

graduados na região sudeste e nove na região nordeste. 

 

Tabela 1. Perfil sócio-demográfico e características da graduação dos pós-graduandos da 

disciplina “Processo Ensino-Aprendizagem” (CEDESS-UNIFESP) 

Variável Frequência % 
 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
5 
1 

 
83.3 
16.7 

Ano de 
nascimento 
1969-1974 
1979-1987 
1984-1986 

 
 

3 
2 
1 

 
 

50 
33.3 
16.7 
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Curso de 
graduação 
Biblioteconomia 
Educação Física 
Enfermagem 
Medicina 
Psicologia 

 
 

1 
1 
2 
1 
1 
 

 
 

16.7 
16.7 
33.3 
16.7 
16.7 

Ano de 
conclusão 
1997-1998 
2004-2008 

 
 

3 
3 

 
 

50 
50 

IES onde se 
graduou 
Particular 
Pública 
Outra 

 
 

2 
3 
1 

 
 

33.3 
50 

16.7 

Região da IES 
onde se graduou 
Nordeste 
Sudeste 

 
 

1 
5 
 

 
 

16.7 
83.3 

Fonte: Autoria Própria. São Paulo, 2017. 
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Tabela 2. Perfil sócio-demográfico e características da graduação dos pós-graduandos da 

disciplina “Prática Docente” (UFPE) 

Variável Frequência % 

Sexo 
Feminino 
Masculino 

 
7 
1 

 
87.5 
12.5 

Ano de 
nascimento 
1973-1977 
1978-1982 
1983-1986 

 
 

1 
3 
4 

 
 

12.5 
37.5 
50 

Curso de 
graduação 
Enfermagem 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Medicina 
 

 
 

2 
3 
2 
1 
 

 
 

25 
37.5 
25 

12.5 

Ano de 
conclusão 
1999-2003 
2004-2008 

 
 

3 
5 

 
 

37.5 
62.5 

IES onde se 
graduou 
Particular 
Pública 

 
 

3 
5 

 
 

37.5 
62.5 

Região da IES 
onde se graduou 
Nordeste 

 
 

8 

 
 

100 

Fonte: Autoria Própria. São Paulo, 2017. 

Nos dois grupos, pós-graduandos do CEDESS e da UFPE, a maioria 

participou de cursos de formação ou capacitação pedagógica no seu percurso 

formativo, sendo que três dos quatorze sujeitos afirmaram não ter participado de 
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nenhuma formação nesta área (Tabelas 3 e 4). Este número, que representa 

pouco mais de 21% dos sujeitos estudados impressiona, especialmente quando 

parte deles está cursando o doutorado. A formação pedagógica é valorizada como 

capacidade de crescer como sujeito no ato pedagógico. No entanto, muitos cursos 

ainda não respondem às necessidades sentidas, enquanto outros passam uma 

imagem restrita e tecnicista (CUNHA, 2011). 

No CEDESS, 83.3% dos sujeitos estavam inseridos na docência quando 

responderam o questionário. Destes, um está a mais de onze anos na carreira, 

um é docente em um intervalo de seis a dez anos, dois exercem a função de um a 

cinco anos e apenas um dos sujeitos a menos de um ano. O único participante 

que não está inserido na docência afirma que pretende exercê-la. Na UFPE, 50% 

dos sujeitos exercem a função docente, sendo 25% de um a cinco anos e 25% de 

seis a dez anos. A outra metade afirma que apesar de não estar inserida na 

docência, pretende exercer (Tabelas 3 e 4).  

Essa diferença entre o número de sujeitos envolvidos na docência pode ser 

por conta do programa de mestrado do CEDESS ser relacionado ao binômio 

educação-saúde, o que amplia as possibilidades dos alunos estarem no mundo 

do trabalho e desempenhando a função docente. Outro fator que pode ter 

influenciado estes dados é que no programa de doutorado, diferentemente do 

mestrado profissional, que prioriza a inserção laboral, há maior distribuição de 

bolsas de pós-graduação, o que pode encorajar alguns profissionais a deixar sua 

prática para dedicar-se exclusivamente à pesquisa. 

 

Tabela 3. Formação pedagógica dos pós-graduandos participantes da disciplina “Processo Ensino-
Aprendizagem” no CEDESS e sua prática profissional. 

Variável Frequência % 

Participação em 
cursos de 
formação/capacitação 
pedagógica 
Sim 
Não 

 
 
 
 

5 
1 

 
 
 
 

83.3 
16.7 

Exerce a docência 
atualmente 
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Sim – menos de 1 ano 
Sim – 1 a 5 anos 
Sim – 6 a 10 anos 
Sim – 11 a 15 anos 
Não - mas pretende 
Não - não pretende 

1 
2 
1 
1 
1 
0 

16.7 
33.2 
16.7 
16.7 
16.7 

0 

Participa/participou 
de alguma política 
indutora em saúde 
Sim 
Não 

 
 
 

1 
5 

 
 
 

16.7 
83.3 

Fonte: Autoria Própria. São Paulo, 2017. 

 
 
 

Tabela 4. Formação pedagógica dos pós-graduandos participantes da disciplina “Prática Docente” 
na UFPE e sua prática profissional. 

Variável Frequência % 

Participação em 
cursos de 
formação/capacitação 
pedagógica 
Sim 
Não 

 
 
 
 

6 
2 

 
 
 
 

75 
25 

Exerce a docência 
atualmente 
Sim – 1 a 5 anos 
Sim – 6 a 10 anos 
Não - mas pretende 
Não - não pretende 

 
 

2 
2 
4 
0 

 
 

25 
25 
50 
0 

Participa/participou 
de alguma política 
indutora em saúde 
Sim 
Não 

 
 
 

1 
7 

 
 
 

12.5 
87.5 

Fonte: Autoria Própria. São Paulo, 2017. 
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6.3. Expectativas iniciais dos pós-graduandos acerca das disciplinas 

O quadro 2 apresenta dados extraídos das cartas iniciais de um total de 12 

pós-graduandos (seis do CEDESS e seis da UFPE). Os núcleos orientadores 

definidos para análise foram: Expectativas Iniciais, Escolha da Profissão, 

Influência do Modelo Docente Vivenciado e Competências e Saberes Docentes 

Valorizados. 

 

Quadro 2. Análise temática da carta inicial dos pós-graduandos do CEDESS e da UFPE 

Núcleo Orientador Unidades Temáticas 

Expectativas Iniciais 

Dimensão Didático-Pedagógica 

Troca de experiências e 

Desenvolvimento Integral do 

Docente 

Escolha da Profissão 

Afinidade pelo Curso 

Cuidado ao Ser Humano 

Influência Docente 

Influência do Modelo Docente 

Vivenciado 

Pontos Positivos 

Conflitos 

Competências e Saberes 

Docentes Valorizados 

Postura Afetiva 

Saber Científico 

Saberes Didático-Pedagógicos  

 

 

6.3.1. Núcleo Orientador: Expectativas Iniciais 

Dentro do núcleo orientador expectativas iniciais, destacaram-se duas 

unidades temáticas. A primeira Dimensão Didático-Pedagógica traz impressões 
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da maioria dos pós-graduandos, que tinham como expectativa, aprender 

estratégias de ensino, planejamento, com metodologias ativas e conteúdos que 

contribuíam para a atuação profissional, como podemos observar nas falas:  

[...] espero aprender novas estratégias de ensino, que as discussões 

sejam enriquecedoras nesse processo [...] (C1) 

 

Almejo obter conhecimento necessário para poder auxiliar os 
profissionais de enfermagem ao mesmo tempo em que estudo uma 
das metodologias que modificou minha prática profissional e meu modo 

de agir como pessoa. (C3) 

 

Creio que muito posso contribuir e aplicar na prática os 
conhecimentos adquiridos nesta disciplina. (C4) 

 

Espero que nesta disciplina ,possa desenvolver habilidades para ser 
um docente contemporâneo que esteja sempre estimulando a 
autonomia dos alunos e ser um articulador constante da teoria com 
a prática. (R1) 

 

Almejo desenvolver neste espaço de formação atributos para subsidiar 

práticas com abordagens interativas e habilidade para planejar 
aulas que potencializem o aprendizado dos estudantes e futuros 
profissionais. (R2) 

 

[...] fazer diferença no percurso acadêmico de alguém, ensinar também 
o que não está nos livros, a experiência prática. (R3) 

As estratégias de ensino-aprendizagem são os caminhos que facilitam a 

transição dos alunos da situação em que se encontravam até o alcance dos 

objetivos propostos, sejam eles de natureza técnica, profissional ou individuais, de 

desenvolvimento humano e agente transformador (MORIN, 2004). Portanto, não 

surpreende que essa seja uma expectativa reiterada nas narrativas dos  

participantes investigados. 

Ser docente é, em suma, preocupar-se com a aprendizagem do aluno. A 

docência existe para que isto possa acontecer. É importante afirmar que os 
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processos de ensino e aprendizagem se complementam desde que seja colocada 

ênfase na aprendizagem do aluno (MASETTO, 2015). 

O papel designado ao professor após a LDBEN 9.394/96 foi o de 

profissional reflexivo, que se preocupa com sua própria formação de forma 

continuada. Ele deve repensar a própria prática, problematizando-a, distinguindo 

as dificuldades, sugerindo hipóteses de solução, testando-as, procurando as 

razões subjacentes às suas ações, observando a reação dos alunos, verificando 

como aprendem (VEIGA et al, 2005). 

Neste sentido, Freire (2001) ressalta que a tarefa fundamental do educador 

e da educadora é uma tarefa libertadora.  

Não é para encorajar os objetivos do educador e as aspirações e os 

sonhos a serem reproduzidos nos educandos, os alunos, mas para 

originar a possibilidade de que os estudantes se tornem donos de sua 

própria história. É assim que eu entendo a necessidade que os 

professores têm de transcender sua tarefa meramente instrutiva e 

assumir a postura ética de um educador que acredita verdadeiramente 

na autonomia total, liberdade e desenvolvimento daqueles que educam. 

(FREIRE, 2001, p.78). 

Notamos nas falas de dois pós-graduandos da UFPE a presença da 

expectativa relacionada a aliar teoria e prática dentro destas dimensões 

pedagógicas. Para que se realizem práticas transformadoras, deve-se articular 

efetivamente teoria-prática. A teoria contribui para transformações, mas ela não 

transforma por si só, ela deve sair de si para se tornar uma atividade prática 

transformadora. Sendo assim, uma teoria se torna prática à medida que se 

materializa, através da mediação de diversos atores, tornando possível tornar real 

o que antes só existia idealmente e promover um conhecimento da realidade e 

suas transformações. 

Para Vasconcellos (1999), este poder e transformação são devido a um 

dos principais objetivos da metodologia ser a práxis, ou seja: “(…) ação 

aprofundada ou teorizada para enfrentar os desafios da prática, sendo não 

apenas uma ação, mas uma ação transformadora que une teoria e prática [...]” 

(VASCONCELLOS, 1999, p.36). 
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Desta forma é possível entender a mensagem de Freire (2003), com 

clareza sobre as concepções de homem e de mundo, sendo uma educação que 

se propõe a favor da autonomia dos educandos na construção do seu próprio 

conhecimento, trazendo novamente a reflexão quanto às diferenças entre a 

formação docente e a prática educativa, assim o autor discorre que a reflexão 

crítica sobre a prática é uma relação fundamental entre teoria/prática sem a qual a 

teoria pode ir virando blábláblá e a prática, ativismo (FREIRE, 2003). 

O aspecto do conhecimento específico também aparece nas falas dos pós-

graduandos, que traz um olhar voltado para o desejo de obter conhecimentos 

específicos durante a disciplina, os quais auxiliariam no desenvolvimento de suas 

atividades profissionais. 

Segundo Masetto (2015), a docência em nível de ensino superior exige que 

o professor seja competente em uma área específica de conhecimento. Essa 

competência significa, primeiramente, domínio dos conhecimentos básicos em 

certa área, adquiridos em cursos e em alguns anos de exercício profissional e que 

haja um conhecimento específico de uma determinada área mediante pesquisa.  

Ainda nessa dimensão didático-pedagógica, observamos a fala de um 

sujeito que demonstra o desejo e o desafio de quebrar paradigmas dentro da 

docência, evidenciados em: “E aqui estou eu, no mestrado profissional do 

CEDESS e aceitando o desafio de quebrar paradigmas da docência 
médica[...]” (C6) e que   demonstra uma perspectiva voltada para a inovação e a 

transformação. 

A figura do docente é representada pelo papel de transmitir os 

conhecimentos ou repassar as informações, em uma perspectiva tradicional de 

ensino. Romper com este tipo de visão e postura tão fincadas nessa profissão 

torna-se importante tanto para suprir as demandas das DCN dos cursos da saúde, 

quanto para transformar a realidade dos atores envolvidos no processo de 

ensinar-aprender, considerando o atual contexto de mudanças no perfil 

profissional e a sua inserção no sistema de saúde. 

Perrenoud (2000) destaca alguns aspectos facilitando o entendimento dos 

leitores quanto ao ofício de ser professor que, segundo ele, não são perenes, 
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porque cada grupo tem suas próprias necessidades. O docente, para garantir o 

êxito em seu ofício, precisa: 
[...] organizar e dirigir situações de aprendizagem, administrar a 

progressão das aprendizagens, conceber e fazer evoluir os dispositivos 

de diferenciação, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu 

trabalho, trabalhar em equipe, participar da administração, informar e 

envolver os pais, utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e os 

dilemas éticos da profissão e administrar sua própria formação contínua 

(Perrenoud, 2000, p. 14). 

 

Os parâmetros e diretrizes curriculares subsidiam os professores em suas 

reflexões sobre a prática docente numa sociedade em constantes e rápidas 

mudanças, funcionando como suporte na elaboração de propostas pedagógicas 

que atendam às exigências do mundo moderno, tecnológico e globalizado, 

propondo uma formação curricular segundo os princípios da contextualização e da 

interdisciplinaridade. Embora a maioria dos profissionais envolvidos em educação 

saiba disto na teoria, na prática contrariam os discursos apresentados sobre a 

questão. A mesma aula, o mesmo modo de transmitir o conhecimento, as 

mesmas concepções de ensino, aprendizagem e avaliação convivem em 

descompasso com as mudanças propostas e os novos paradigmas. 

As discussões em torno dessas necessidades de mudanças envolveram 

diversos atores sociais que contribuíram para a elaboração das DCN em todo o 

país. Tal iniciativa foi um avanço importante a ter lugar após décadas de 

discussões e planejamento coletivo, em andamento desde a Reforma Sanitária 

Brasileira, na década de 1980, que exigia mudanças na educação profissional em 

saúde que pudessem incorporar o referencial teórico proposto nos princípios do 

SUS (Haddad et al, 2010). 

A segunda unidade temática, chamada Desenvolvimento Integral do 
Docente e Troca de Experiências foi apreendida de falas que apontam para a 

expectativa dos participantes em se desenvolver integralmente, tanto no aspecto 

pessoal como ser humano, quanto na melhoria de sua atividade profissional. Esse 

tipo de desejo ficou claro, especialmente, nas frases de dois pós-graduandos: 

 
Espero que essa disciplina me ajude a ser um docente e ser 
humano melhor (C2) 
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[...] que as discussões sejam enriquecedoras nesse processo e 

que eu saia melhor do que entrei [...] (C1) 

Os pós-graduandos demonstram o interesse em trocar experiências e 

vivências com os pares, compartilhar o que foi vivenciado, socializando esse 

saber experiencial influencia no desenvolvimento pessoal e profissional em uma 

via de mão dupla. Isso se traduz em falas como: 

Gostaria de aprimorar meus conhecimentos sobre a docência, trocar 
experiências vividas em sala [...] (R5) 

 

[...] que minha experiência seja aproveitada por meus pares e vice-
versa. (C1) 

 

Esta categoria vai ao encontro do que afirma Tardif (2014) em seu trabalho 

sobre saberes docentes e formação profissional. Neste, ele afirma que o docente 

é uma pessoa comprometida com sua história pessoal e que utilizar a vivência 

pessoal para atingir fins profissionais é parte do seu trabalho. O aspecto pessoal é 

considerado, inclusive, um saber pré-profissional do ensinar e é a socialização 

deste saber que perpassa por toda história de vida e contribui para a formação do 

indivíduo. 

Segundo Tardif (2014), os professores são mais que sujeitos do 

conhecimento e é importante colocar a questão da sua subjetividade no centro 

das pesquisas sobre ensino. O docente não pode ser considerado apenas um 

técnico que aplica conhecimentos, um transmissor do saber ou um agente social. 

O docente é ator no sentido mais literal do termo, é um sujeito que assume sua 

prática a partir dos significados que ele mesmo dá a ela (TARDIF, 2014). 

O docente possui uma história de vida que influencia em decisões e 

comportamentos durante sua carreira, portanto, não é possível dicotomizar o 

aspecto pessoal e profissional, pois estes se complementam na construção da 

identidade docente.  

Para Nóvoa, (1997), o saber docente é entendido como aquele formado 

pela associação de diversos saberes, entre eles os incorporados pela vivência 
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individual e coletiva sob a forma de hábitos e habilidades. O autor reforça sobre o 

que é destacado no cenário educacional, a respeito da cultura reflexiva, que 

representa uma forma de educar pessoas como o mundo precisa e depende 

muito do desenvolvimento da capacidade de auto-análise e reflexão dos 

professores, na busca de uma prática docente que considere tanto os aspectos de 

capacitação docente em conhecimentos, competências e habilidades, mas 

também baseada na ética profissional e no respeito à autonomia dos educandos. 

O desenvolvimento integral do docente está estreitamente relacionado à 

sua habilidade de interação e troca de experiências. Vygotsky (1998) ressalta isso 

quando defende que é na interação entre as pessoas que em primeiro lugar se 

constrói o conhecimento que depois será partilhado pelo grupo junto ao qual tal 

conhecimento foi conquistado ou construído. Quando nos referimos ao valor das 

interações em sala de aula, é importante pensarmos que este referencial não 

compactua com a ideia de classes socialmente homogêneas, onde uma 

determinada classe social organiza o sistema educacional de forma a reproduzir 

seu domínio social e sua visão de mundo. Ao valorizarmos as interações, não 

estamos esquecendo que a sala de aula tem papéis que precisam estar bem-

definidos, mas também queremos reforçar que estes papéis não estão 

rigidamente constituídos, ou seja, o professor irá ensinar o seu aluno, mas este 

poderá aprender também com os colegas que tiverem vivências diferenciadas, 

aglutinando as informações, sistematizando-as e garantindo o aprendizado. 

  

6.3.2. Núcleo Orientador: Escolha da Profissão 

Este núcleo orientador visa indagar, através da história de vida dos 

participantes, as influências que os levaram à escolha de suas profissões. Muitas 

angústias e dúvidas acompanham a escolha de uma carreira profissional e 

durante este caminho aparecem predileções, vocações e influências que levam as 

pessoas a definir suas opções. 

Do núcleo em questão, emergiram três unidades temáticas que se 

repetiram nas cartas dos participantes: Afinidade pelo Curso, Cuidado ao Ser 
Humano e Influência Docente. 
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A unidade nomeada como Afinidade pelo Curso emergiu de falas como: 

Como sempre gostei de esportes me identifiquei com o curso, mas, 

ao iniciar o curso, percebi logo que a Educação Física não era bem a 

prática de esportes, acabei me apaixonando pelo curso (C1). 

 

Na época do vestibular decidi pela enfermagem somando dois fatores 

[...] e o de ser apaixonada por fisiologia humana. (C3) 

 

Como no colégio identificava-me muito com biologia, queria fazer um 
curso de saúde, apesar de não saber qual [...] (R1) 

 

A área de saúde sempre foi a que mais me atraiu, apesar de meu 

teste vocacional ter apontado para a área de exatas. (R3) 

 

Essa unidade apresenta uma visão dos pós-graduandos que de alguma 

forma se identificam com a carreira por conta de gostar de algum assunto que ela 

estuda ou coloca em prática. Estudos como o de Costa et al (2010) revelam que 

existe um encorajamento na escolha por uma profissão da área da saúde quando 

há uma simpatia ou preferência para a área de ciências biológicas ainda durante a 

educação básica, mostrando que essa inclinação é um fator muitas vezes 

determinante nesta escolha. 

A segunda unidade temática que surgiu neste núcleo orientador foi 

Cuidado ao Ser Humano e encontra guarida em falas como:  

[...] minha escolha pela Psicologia se deu por sentir que outras áreas do 

conhecimento, embora gostasse, não suprimam meu desejo existencial 
de entender e ajudar o desenvolvimento pessoal do ser humano 

(C2) 

 

Na época do vestibular decidi pela enfermagem somando dois fatores, o 
de gostar de cuidar de pessoas de modo atencioso [...] (C3) 

 

[...] até que um dia, como que por um passe de mágica, tive uma 

epifania, um insight de minha vocação para o cuidado ao ser humano. 

(C5) 

 

[...] desde a graduação acreditava que eu deveria ir para o interior do 

país e trabalhar onde pudesse fazer diferença como médica. (C6) 
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Escolhi enfermagem durante o cursinho, pois no prédio que eu morava, 

havia duas enfermeiras e quase sempre elas contavam sua rotina e eu 
ficava simplesmente encantada com o cuidado que elas diziam 
realizar e do diferencial que fazia uma assistência de enfermagem 
de qualidade. (R1) 

As falas mostram que a escolha se deu a partir de uma preocupação com 

as pessoas num aspecto mais humano. Demonstram a necessidade de entender, 

cuidar e fazer a diferença na saúde dessas pessoas. Trechos como estes são 

extremamente importantes quando falamos da docência voltada para a área da 

saúde, especialmente após todas as inovações previstas pelo SUS e pelas DCN 

dos cursos da saúde, que prevê um cuidado integral ao ser humano, superando a 

fragmentação do cuidado e do ensino na área (BRASIL, 2003). 

No que tange a vocação profissional (SPINDOLA, 2008) discorre que nas 

razões da escolha do curso na área da saúde predomina a vontade de cuidar de 

pessoas e da vocação, considerando que profissões como enfermagem e 

medicina possuem como características as habilidades de cuidar, sendo 

fortemente vistas pela própria sociedade como uma vocação. Ressalta-se que os 

profissionais que atuam na área podem ser úteis ao próximo, solidários e 

educadores, disseminando o cuidado humanizado e integral a saúde.  

No mesmo sentido, Borges (2002), afirma que na área da saúde:  

[...] o foco das atividades são as pessoas, mostrando que o processo de 

trabalho é pautado no contato humano e na relação entre estes, dando 

sentido ao termo multiprofissional e a integralidade da equipe. Desta 

forma, a universidade tem como responsabilidade formar cidadãos 

capazes de deter um conhecimento científico, técnico e humanitário, a fim 

de conseguir solucionar problemas e buscar soluções para suas próprias 

demandas [...] (BORGES, 2002, p.2).  

Para Junqueira (2009) instituições de ensino que estimulam e capacitam 

permanentemente seus docentes a incentivarem e instrumentalizarem seus 

alunos frente sua escolha pela vocação do cuidado ao próximo acabam 

inspirando os estudantes a irem em direção ao crescimento pessoal e profissional, 

permitindo que reconheçam e apoiem as emoções próprias, as dos pacientes e da 

equipe, recorrendo ativamente durante o ensino a estratégias para ilustrarem a 
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atenção humanizada, estimulando a reflexão da equipe na abordagem do 

paciente. Isso pode, então, servir como modelo para como construir relações 

interpessoais concretas, sendo capazes de ensinar explicitamente a comunicação 

e desta forma inspirando os alunos a adotar atitudes de atenção integral ao 

paciente, sendo então reconhecidos pelos pacientes e alunos como bom 

profissional e como pessoa afetuosa, sendo aqueles que demonstram humanismo 

(BRANCH et al, 2009; JUNQUEIRA, 2009). 

Também houve o relato de um dos participantes da pesquisa que 

descreveu uma vivência significativa, experimentada quando era criança, que 

despertou a vontade de cursar enfermagem. Isso vai ao encontro do escrito por 

Cunha (2011), que diz que o encaminhamento profissional está claramente 

relacionado à trajetória de vida. Podemos observar em: 

[...] minha história na enfermagem teve início por volta dos meus 8 
anos de idade, quando meu bisavô teve uma queda e fez uma lesão 
extensa em uma das mãos. Devido ao Alzheimer que o acometia há 

anos, ele não confiava em muitas pessoas para segurar sua mão para 

que minha mãe pudesse fazer um curativo. Minha mãe pediu minha 

ajuda [...] Neste momento percebi que gostava de cuidar das 
pessoas e que fazer curativo era 'muito legal'. (C3) 

Apenas um dos indivíduos afirmou que sua escolha se deu de forma 

desordenada e apenas um afirmou ter sido a questão do mercado de trabalho o 

fator decisivo: 

A busca se deu na adolescência, de forma um tanto intuitiva e 
desordenada.(C2) 

 

Nasci e cresci no sertão do rio grande do norte, indo para a capital do 

estado a fim de cursar a graduação em enfermagem, cuja opção da 
época foi pelo amplo mercado de trabalho. (R6) 

Cunha (2011) afirma que algumas decisões se dão ao acaso e podem ser 

frutos da própria experiência pessoal. E Soares (2002), ao dissertar sobre 

escolhas profissionais, propõe como uma das motivações, os fatores econômicos, 

que se referem ao mercado de trabalho, oportunidades e globalização das 

profissões. 
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Presente na fala de dois participantes, foi apreendida a unidade temática 

Influência Docente para a escolha da profissão por sua relevância. O estímulo a 

se inserir na profissão encorajado pela vivência de um modelo docente apareceu 

nas falas: 

Foi observando minhas tutoras (professoras da especialização) que 

comecei a ter vontade de ser uma multiplicadora do conhecimento 

por meio da ABP (Aprendizagem Baseada em Problemas). (C3) 

O desejo de atuar como sanitarista foi brotando, quando tive contato pela 

1º vez com a disciplina de saúde coletiva ainda na época da pós - 

graduação em Audiologia. O professor, docente dessa disciplina, 
incentivou o conhecimento a respeito da reforma sanitária 
brasileira, o que me motivou a construir os alicerces profissionais 
nessa direção. (R4) 

Esse trecho remete ao docente que estimulou o desejo de exercer a 

docência nestes participantes. Reitera-se, portanto, a importância das influências 

docentes não apenas para a prática profissional, mas também para a opção por 

seguir na docência. Estudos como o de Ruiz-Moreno e Sonzogno (2011) 

evidenciam que a maior parte dos pós-graduandos na área da saúde vivenciaram 

um modelo tradicional ou autoritário em sua formação. Em contrapartida, 

apresentam relatos destes mesmos pós-graduandos que afirmam a importância 

do contato com professores que realmente se preocupam em estruturar situações 

formativas e reflexivas sobre o papel do docente em saúde e a relevância 

profissional e social desta atividade. 

 

6.3.3. Núcleo Orientador: Modelo Docente Vivenciado durante a 
formação 

Neste núcleo orientador, as vivências dos sujeitos em relação aos modelos 

docentes com os quais tiveram contato durante seu percurso formativo se 

mostraram variadas e alguns deles relataram mais de um modelo durante o 

escrever da narrativa, permitindo apreender duas unidades temáticas: Influências 
valorizadas e Aspectos críticos e conflitivos. 

A unidade Influências valorizadas foi apreendida de falas como: 
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[...] diversos  foram os docentes cujos ensinamentos e condutas adotei 
como modelos a serem perpetuados e seguidos no exercício de 
minha profissão. (C5)  

 

[...] Elas foram tomadas por mim como exemplo, a fim de me 
aprimorar para desenvolver esta função encantadora aos meus olhos. 

(C3) 

 

Tive uma professora em especial que acredito ter me espelhado 
nela pela sua postura profissional, pelo seu carinho, respeito, justiça e 

amizade com os aluno [...] (C1) 

 

A maioria das docentes que encontrei, em algum aspecto, tornou-se 
uma referência tanto para a minha vida pessoal, quanto para a 
minha vida profissional. (R1) 

 

Os professores efetivos e engajados com a disciplina, além de 

compartilharem seus conhecimentos e experiências, proveram um 
verdadeiro espelho da profissão. (R3) 

 
O contato com os docentes qualificados, além de me motivar e 
inspirar a ser uma melhor profissional, fizeram-me admirá-los também 

enquanto professores. (R5) 

 

Alguns adotavam uma metodologia tradicional em relação aos recursos 

didáticos, enquanto, outros interagiam com a turma e nós (alunos) 
nos sentíamos co-autores do nosso processo de ensino - 
aprendizado. Diante da postura destes professores, fui estimulada a 
continuar minha formação após a graduação e a traçar metas 
profissionais. (R2)  

 

Nestas palavras encontramos abrigo para reflexões que vão ao sentido do 

que é defendido por Masetto (2015). Em seus trabalhos, afirma-se que os 

docentes têm a tendência de reproduzir em suas carreiras aquilo que vivenciaram 

durante a sua formação. Sendo assim, é um ponto de grande discussão, pois a 

grande maioria foi formada em uma perspectiva mais tradicional, que não 

corresponde mais às atuais necessidades da educação (MASETTO, 2015). 

Quando estendemos essa visão para a área da saúde, ressalta-se que um 

profissional que reproduz modelos formativos tradicionais ou mais voltados para a 
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lógica fragmentada da saúde dificilmente atenderá às novas demandas que 

surgiram com a implantação do SUS. 

No mesmo sentido, Cunha (2011) observa a reprodução no comportamento 

docente e reitera que nesta repetição comportamental há aspectos positivos, no 

entanto, há o risco de repetir práticas sem que antes exista uma reflexão delas.  

Em uma das falas, aparece a questão dos docentes qualificados, o que nos 

remete à capacitação, que significa uma formação contínua e permanente, que se 

dá após a formação inicial, tendo em vista a adequação dos conhecimentos 

existentes às exigências da atividade profissional, por meio do aperfeiçoamento 

do saber e das técnicas e atitudes necessárias ao exercício da profissão, de 

forma a assegurar a eficácia na formação dos alunos da área da saúde, que a 

todo instante deve estar se atualizando e aprimorando frente às novas 

descobertas científicas e tecnológicas.  

As dificuldades que envolvem a formação têm sido ampliadas em face das 

complexidades que passaram a envolver a educação nas últimas décadas: novos 

parâmetros curriculares, novas diretrizes e processos pedagógicos que buscam 

mais eficácia. Enfrentar esses desafios requer um processo contínuo e voltado 

para a reflexão sobre a prática pedagógica do professor como a educação 

permanente (VEIGA et al, 2005). 

Candau (1997) considera que a formação continuada de professores deve 

estruturar-se em torno de três eixos: o primeiro sugere que a formação deve partir 

das necessidades reais dos professores, dos problemas do seu dia-a-dia, e 

favorecer processos de pesquisa-ação e cooperação o mais próximo possível da 

realidade. O segundo contempla o princípio de que, mais do que valorizar os 

saberes das disciplinas, é preciso valorizar os saberes da experiência, pois é da 

experiência que se pode garantir um dos mais completos aprendizados, 

considerados núcleo vital do saber do docente, a partir do qual o professor dialoga 

com as disciplinas e os saberes curriculares. Os saberes da experiência se 

fundamentam no trabalho cotidiano e no conhecimento de seu meio. O terceiro 

eixo refere-se às diferentes etapas do desenvolvimento profissional. 
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Dentro das narrativas, também ficou evidente a existência de influências 

negativas dos docentes em seu percurso formativo, as quais dois pós-graduandos 

citaram em suas cartas. Conforme descrito acima, há uma tendência em 

reproduzir-se o que foi vivenciado durante a formação. Em contrapartida, esses 

sujeitos consideram a influência negativa como algo marcante a não ser 

reproduzido em sua prática profissional. Este pensamento pode ser encontrado 

em falas que constituem a unidade temática Aspectos críticos e conflitivos: 

Em contrapartida, outros docentes pertencentes ao modelo 
conservador e demasiadamente autoritário, que se denominavam 
como únicos detentores do conhecimento me fizeram execrar tal 
perfil, prometendo a mim mesma que jamais reproduziria tal padrão (…) 

(C5) 

 

Meus professores me influenciaram, alguns pela dedicação, 

conhecimento didático e afetividade, outros, pelo descompromisso. 

(C2) 

 

Esta unidade temática encontrada corrobora com o que foi verificado no 

estudo de Cunha (2011) que se propõe a encontrar traços de um bom professor. 

Nele, foram encontradas referências aos professores que marcam negativamente 

e que esta lição é levada para a prática pedagógica com a intenção de não repetir 

com seus alunos aquelas características que rejeitadas em seus mestres. 

Observa-se, portanto, uma desvalorização do modelo pedagógico 

tradicional. Ele é visto pelos pós-graduandos como algo a não ser reproduzido, 

enquanto os modelos pedagógicos que estabelecem uma boa relação professor-

aluno e estimulam a participação do aluno foram citados positivamente. Entende-

se por modelo pedagógico tradicional aquele que valoriza a transferência de 

saberes do educador para o educando, sem estabelecer uma relação que seja 

alimentada pelas duas partes. Sob a perspectiva de Freire (2015), o modelo 

tradicional é conhecido como educação bancária, onde o educando recebe os 

conhecimentos, tornando-se um mero depósito de informações. 

Segundo a concepção de Libâneo (1985) a respeito da tendência 

tradicional, este ensino ocorre limitado pelo professor transmitindo a matéria de 
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forma global e sem se preocupar com as individualidades e os alunos se limitam a 

serem sujeitos passivos, apenas escutando e memorizando o que é passado. 

Essa lógica reafirma a ideia de que quanto “mais se dá, mais se sabe”. No 

entanto, segundo Freire (2015), “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar 

as possibilidades para sua própria produção ou a sua construção.” (p.47). Ao 

incentivar o aluno a participar do processo, ele realmente sente que é parte desta 

construção. 

A centralidade nessa relação entre o professor e o aluno é incentivada 

também por projetos inovadores de docência, onde o professor não assume 

apenas o papel de quem ensina, mas também, de quem aprende durante este 

processo, permitindo que o aluno aprenda e ensine em seu cotidiano universitário 

(SONZOGNO, 2014).  

Trabalhos como o de Castanho (2002) levantam registros sobre os 

professores marcantes na história de vida dos docentes e deixa claro que os 

participantes da pesquisa separam os professores dentro de dois grupos: aquele 

a ser seguido como exemplo e aquele a não ser reproduzido, semelhante ao que 

encontramos entre nossos interlocutores. 

Dignas de registro são as considerações sobre professores marcantes. 

Há uma lista bastante grande de características nos professores 

apontados como marcantes. Um colaborador, por exemplo, fala de um 

professor que marcou como “o bom professor” e outro como o “mau 

professor”. E o que esteve sempre muito claro foi que procuraria seguir o 

exemplo do bom professor e jamais incorrer no comportamento do mau 

professor (CASTANHO, 2002). 

A influência dos ex-professores na vida desses pós-graduandos relaciona-

se com seus comportamentos e sua prática pedagógica. É importante constatar 

que os atuais professores são influenciados pelos antigos e provavelmente 

influenciarão os que virão, fator a ser considerado quando pensa-se na formação 

docente (CUNHA, 2011).  

Importante lembrar que a democratização das relações sociais e em 

particular das interações de poder presentes no vínculo profissional da saúde-
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paciente requerem novos patrões de relacionamento que precisam ser 

vivenciados durante a formação em saúde. 

 

6.3.4. Núcleo Orientador: Competências e Saberes Docentes 
valorizados 

Este núcleo partiu do momento da narrativa em que foi solicitado que 

escrevessem características que consideravam inerentes a um bom professor e 

se destrinchou em três unidades temáticas: Postura Afetiva, Saberes Didático-
Pedagógico e Saber Científico. 

Na primeira unidade temática, Postura Afetiva, esta atitude dos 

professores demonstrou-se importante no que os sujeitos consideram atributos de 

um bom docente. Esse posicionamento mostra o lado mais humano do docente e 

também a sua capacidade de estabelecer a relação professor-aluno de maneira 

satisfatória, conforme observado em:  

Tive uma professora em especial que acredito ter me espelhado nela 

pela sua postura profissional, pelo seu carinho, respeito, justiça e 
amizade com os alunos. (C1) 

 

[...] acho importante para ser um bom professor, como: o respeito,  
compromisso, responsabilidade, organização, justiça, amizade, 
ética, comprometimento, conhecimento, habilidade, competência, 
disciplina, ter bom humor. (C1) 

 

[...] um clima de respeito e de horizontalidade na relação aluno-
professor, acolhendo as dúvidas, valorizando e salientando os acertos, 

demonstrando que o saber e a construção do conhecimento não são 

unidirecionais (R2) 

 

[...] a postura bem-humorada e receptiva também são atributos 
imprescindíveis a um bom professor. (C5) 

 

A característica ética e humana do docente foi considerada como atributo 

inerente ao bom professor da área da saúde na investigação de Batista e Silva 

(2001) acerca do docente em medicina. Este estudo ressalta que humildade, 
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paciência, solicitude, bom humor, não assumir posição ditatorial e demonstrar 

compromisso à profissão são, entre outros, aspectos que caracterizam um bom 

professor. 

Comungando com este pensamento, Cunha (2011) coloca que a relação 

professor-aluno também perpassa pelo conteúdo de ensino. A forma como o 

professor se relaciona com o que ensina, a sua percepção de ciência e de 

construção de conhecimento é passada para o aluno e interfere nesta relação. 

Assim, a metodologia, a credibilidade depositada no aluno e a forma de se 

relacionar com o grupo são inerentes à esta relação. 

Para Freire (2015), a convivência amorosa com os alunos e a postura 

curiosa e aberta provoca a assumirem-se enquanto sujeitos sócio-históricos do 

ato de conhecer. Trabalhos como o de Cunha (2011) também demonstram que os 

alunos consideram a afetividade uma característica do bom professor e que esses 

valores afetivos se repetem e mergulham nas habilidades de ensino e na forma 

como o docente trabalha o conteúdo. Esta postura de afeto demonstra a não 

neutralidade do ato pedagógico. É a forma de ser e de agir, seus valores e suas 

atitudes que revelam o seu compromisso como docente (CUNHA, 2011). 

Saberes Didático-Pedagógicos é a segunda unidade temática neste 

núcleo orientador e traz falas a respeito da postura e forma com que o professor 

trata o assunto em sala de aula, promovendo a aprendizagem nos alunos: 

 [...] em sala de aula era exigente e tinha uma didática maravilhosa, 
todos aprendiam facilmente. (C1)  

[...] possuíam como características a competência de despertar um 
espírito de curiosidade, de incutir-nos a postura crítico-reflexiva, 
autônoma, não nos oferecendo respostas prontas [...] (C5) 

Na pós-graduação em particular um professor me chamou atenção [...] é 

altamente competente e compromissado com o processo de ensino-
aprendizagem. (C1) 

Ficava encantada com os docentes que traziam algo diferente para a 

sala de aula e que faziam ligação entre teoria e prática. (R1) 

Acredito que para ser um bom professor é necessário ouvir o que o 
aluno sabe e valorizar esse conhecimento, tentar fazer uma 
associação entre a teoria e a prática, estimular a autonomia e estar 
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aberto para os questionamentos, não colocando uma barreira entre o 

ensinar e aprender. (R1) 

Outra qualidade fundamental para um bom docente é a didática, 

entendida por mim como a capacidade de fazer o discente alcançar o 

conhecimento. (R3) 

[...]apontaria como bom professor aquele com habilidade de 
"reinventar" a sala de aula e quebrar alguns paradigmas de que boa 
aula é aquela que transfere conhecimento: o professor voltado mais 
para o "fazer aprender" que ensinar propriamente dito [...] (R3) 

A presença deste tema vai ao encontro de Cunha (2011), que diz que é 

marcante para os alunos um docente que domine o conteúdo e que escolha 

formas de apresentar a matéria que sejam adequadas e proporcionem bom 

relacionamento com o grupo. A metodologia utilizada para tratar o assunto 

também é um aspecto que se destaca, especialmente quando o professor 

acredita nas potencialidades do aluno e está preocupado com sua aprendizagem. 

Para Gatti (2006), as competências do professor compreendem um leque 

de aspectos. Para a autora, as estratégias metodológicas que o docente 

implementa: 

 [...] tal como estão presentes no programa, possibilitam a participação 

ativa dos integrantes, a criação de uma cultura de debate e reflexão 

pedagógica e a construção de algumas competências mínimas que estão 

na base da profissionalização. São elas relativas ao trabalho em equipe, à 

administração da própria formação, somadas às competências de leitura e 

de escrita compartilhadas. Esse trabalho coletivo no interior das escolas 

possibilita encontrar caminhos e fontes para enfrentar os problemas de 

natureza cognitiva, atitudinal e didática. À medida que vamos nos 

familiarizando com o novo modelo de formação, a partir da realização dos 

encontros e da compreensão dos seus pressupostos, vamos identificando 

melhor as necessidades e os interesses do grupo e nos arriscando a 

elaborar ou a adaptar planejamentos que atinjam, cada vez mais, a 

participação do grupo e as aprendizagens significativas dos envolvidos. Os 

mesmos princípios que regem os processos de ensino e aprendizagem 

dos alunos, presentes nos documentos oficiais, também devem permear 

esses dois processos na formação dos professores [...] (GATTI, 2006). 

Nas considerações iniciais de pós-graduandos da área da saúde, Batista e 

Silva (2001) encontraram a capacitação didática como a mais aparente entre os 
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sujeitos investigados. Dentro dessa categoria, o estudo demonstrou que a 

facilidade em transmitir o conhecimento e a capacidade de interação com os 

alunos foram os atributos mais enfatizados. Neste estudo que apresento, no 

entanto, os aspectos didáticos que demonstram ser mais valorizados são aqueles 

que instigam a autonomia e reflexão do aluno, quebram paradigmas ou 

preconizam a relação entre teoria e prática. Freire (2015) coloca-nos que ensinar 

não é apenas a transferência de conhecimentos, é aprender enquanto ensina e 

ensinar enquanto aprende. É, portanto, que ensinar envolve respeito à autonomia 

do educando, permitindo uma relação dialógica entre docente e discente, 

propondo uma análise crítica daquilo que se ensina.  

Não se trata de excluir completamente a transmissão de informações, mas 

de ressignificar o conteúdo para o contexto em que se insere, relacionando ele 

com o cotidiano e com a prática, com uma perspectiva de criar situações para a 

construção do conhecimento (BATISTA e ROSSIT, 2014). 

Quando observamos na fala de um dos pós-graduandos “a competência de 

despertar um espírito de curiosidade” sendo colocada como uma postura que 

facilitava o aprendizado, podemos nos remeter novamente à obra de Paulo Freire 

que afirma que ensinar exige curiosidade, pois, segundo ele, é a curiosidade que 

move, inquieta, insere na busca. Sem a curiosidade não se aprende e não se 

ensina: “O exercício da curiosidade convoca a imaginação, a intuição, as 

emoções, a capacidade de conjecturar, de comparar [...]” (FREIRE, 2015, p.85). 

Na área da saúde, os atributos didático-pedagógicos explicitam a 

importância da mediação de professores que invistam tanto na inclusão dos 

alunos na cultura científica da saúde, quanto no desenvolvimento de cidadãos 

criativos e autônomos que sejam potenciais profissionais na transformação da 

sociedade (BATISTA e ROSSIT, 2014). 

Outra característica importante que emergiu durante a análise das 

narrativas dentro deste núcleo orientador foi a necessidade do Saber Científico, 
que constitui a terceira unidade temática deste núcleo orientador. Este foi 

considerado um saber inerente ao docente, destacado em trechos da narrativa da 

maioria dos pós-graduandos, como observamos em: 
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Acredito que um bom docente/tutor, deve ser companheiro, saber 

motivar os alunos em busca do aprendizado e ter embasamento 
científico para exercitar sua função. (C3)  

 
Na pós-graduação em particular um professor me chamou atenção, uma 

figura que tem muito conhecimento [...] (C1) 

 

[...]um professor bem qualificado, deve ter um domínio teórico do 
conteúdo [...] (R3) 

Isso demonstra que durante os modelos pedagógicos vivenciados, foi 

exaltada a necessidade de ter-se embasamento científico para exercer a 

docência, que vai ao encontro de Batista e Silva (2001) que também identificaram 

a dimensão do conhecimento científico em suas investigações acerca das 

concepções de pós-graduandos. Para Masetto (2015), o docente deve ter 

competência específica em determinada área do conhecimento e para o mesmo 

autor, a docência também exige que haja domínio específico na área pedagógica.  

O conhecimento pedagógico não anula o conhecimento científico e nem a postura 

afetiva. A competência científica e o rigor do professor no desenvolvimento de seu 

trabalho não são incompatíveis com a afetividade necessária às relações 

educativas (FREIRE, 2015). É preciso que se complementem, é necessário o 

traquejo pedagógico para que exista uma autêntica profissionalização da 

docência. 

A profissionalização da docência em si, vem ampliando seus espaços aos 

poucos, especialmente após as reformas ocorridas na década de 80 do século 

XX. Muito se discute a respeito do que caracteriza o ser professor. Isso porque 

em várias dimensões é possível encontrarmos profissionais de outras áreas 

exercendo tal função. Neste caso, indaga-se quais os requisitos exigidos para 

tornar um sujeito um profissional da educação.  

Para a educação superior, é recomendada que a formação docente se dê a 

nível de pós-graduação em cursos strictu sensu (BRASIL, 1996). Esta lei, no 

entanto, não enfatiza a necessidade de formação pedagógica dentro destes 

cursos de mestrado ou doutorado. Recentemente, o docente universitário 

começou a se preocupar com a capacitação pedagógica que envolve a sua 

profissão, reconhecendo que seu papel não se restringe a um diploma de 
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bacharel, mestre ou doutor (MASETTO, 2015). O investimento na formação dos 

docentes é, portanto, o ponto de partida para a profissionalização da docência. 

Segundo Nuñez e Ramalho (2008): 

A profissionalização é uma forma de representar a profissão como 

processo contínuo/descontínuo ao longo da história da docência. A 

profissionalização é um movimento ideológico, na medida em que 

repousa em novas representações da educação e do ser do professor no 

interior do sistema educativo. (p.4) 

Esta profissionalização exige a construção da identidade de um profissional 

para a docência e está diretamente relacionado com a auto-imagem e as 

representações que os docentes fazem de seu grupo profissional e de si mesmos 

(NUÑEZ E RAMALHO, 2008), enfatizando, novamente a importância das 

referências docentes vivenciadas na construção da sua própria identidade 

profissional. 

Em seu estudo a respeito de professores universitários, Masetto (2015) 

caracteriza as mudanças no ensino superior acerca de uma docência universitária 

realizada com profissionalismo. Coloca-nos que o processo de ensino, o incentivo 

à pesquisa, a relação com o aluno no processo de aprendizagem e o perfil 

docente vem se transformando desde essas mudanças no ensino superior no 

século XXI. 

Dentro de suas análises sobre a nova identidade docente, Masetto (2015) 

entende que as competências básicas são: ser competente em determinada área 

do conhecimento, ter domínio na área pedagógica e reconhecer que a dimensão 

política é imprescindível no exercício docente. Entre essas competências, a única 

que não foi mencionada nas cartas iniciais analisadas anteriormente foi a 

dimensão política. Esta dimensão é enfatizada também por Cunha (2011) e pode 

não ter sido mencionada nas cartas dos pós-graduandos porque, segundo a 

própria autora, muitos docentes não reconhecem que ensinar é um ato político e 

que posicionar-se dentro de sala de aula é fundamental, enquanto outros não 

percebem, mas o fazem inconscientemente. 

Para Giareta e Meneghel (2008), o ato político é reconhecido como um 

espaço de poder onde se administram as discriminações sociais, uma vez que 
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reconhece não existirem relações sociais que não sejam políticas. Por isso, os 

autores afirmam que a relação educativa, por si só, também é uma relação 

política. Para Demo (1996), o reconhecimento desta dimensão política repousa no 

reconhecimento da dimensão humana relacional. O homem como ser político, 

homem político, é aquele que tem consciência histórica, reconhece os problemas 

e busca soluções, não aceitando ser apenas um objeto, mas querendo ser autor e 

comandar seu próprio destino. (DEMO, 1996, p.17). 

Partindo do pressuposto de que o local de ensino é um espaço onde os 

estudantes aprendem o conhecimento e as habilidades necessárias para viver e 

sobreviver, Freire (1981), defende a supremacia da escola enquanto um espaço 

político e de poder, cuja pedagogia tende a legitimar ou transformar ideologias, 

relações e interesses sociais e econômicos da sociedade na qual se situa. Neste 

sentido, Cruz e Andre (2014) apresentam que a questão política mostra a relação 

entre teoria e prática libertadora, própria da didática, que não deve se constituir 

exclusivamente em um objeto de discussão, mas preferencialmente em vivências 

na sala de aula e fora dela, permitindo as trocas.   

 

6.4. Análise das Entrevistas dos Pós-graduandos do CEDESS e da 
UFPE 

No quadro abaixo estão esquematizadas as unidades temáticas que 

emergiram das falas dos pós-graduandos egressos das disciplinas, cujos núcleos 

orientadores pré-definidos para a análise foram: Saberes Docentes Construídos e 

Influência na Prática Profissional (Quadro 3).  
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Quadro 3. Análise temática das entrevistas dos pós-graduandos do CEDESS e da UFPE 

Núcleo Orientador Unidades Temáticas 

Saberes Docentes Construídos 

Planejamento 

Valorização da Implementação 

na Prática 

Trabalho em Equipe 

Apropriação de Estratégias de 

Ensino-Aprendizagem 

Relevância da Relação 

Professor-Aluno 

Desenvolvimento Pessoal 

Influência na Prática Profissional 

Aplicação na Prática 

Dificuldades de Aplicar na 

Prática 

  

 
 

6.4.1 Núcleo Orientador: Saberes Docentes Construídos 

Dentro deste núcleo orientador, destacaram-se seis unidades temáticas: 

Planejamento, Valorização da Implementação na Prática, Trabalho em 
Equipe docente, Apropriação de Estratégias de Ensino-Aprendizagem, 

Relevância da Relação Professor-Aluno e Desenvolvimento Pessoal. 

A primeira unidade temática, nomeada Planejamento, envolve uma 

competência didático-pedagógica e emergiu de falas exemplificadas abaixo, que 

demonstram a importância do processo de planejar para conseguir desempenhar 
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a atividade docente de maneira mais organizada. Na fala dos respondentes, 

podemos observar, também, a ênfase dada ao plano de aula e à flexibilidade que 

este deve ter diante aos imprevistos que surgem na prática. 

 

[...] a disciplina como um todo, ela foi muito rica, todo o processo de 
planejamento, tudo mais, foi bem construtivo [...] (C5)  

Planejar foi bem tranquilo porque [...] pra mim acho que foi mais 

tranquilo do que pra qualquer outro integrante do meu grupo, porque eu 
tinha aproximação, então não tinha dificuldade com o como 
problematizar, as perguntas e tal, então foi tranquilo [...] (C3) 

[...] então assim, o que facilitou muito pra mim foi o plano de aula, 
facilitou assim muito muito mesmo, até assim de mudar, até de 

pausar o plano de aula num determinado ponto daquilo que tinha 

planejado e deixar um pouco pra próxima pra dar continuidade, eu acho 
que assim eu consegui atingir todos os objetivos da disciplina, 

porque facilitou muito pra mim, às vezes a gente até discutia se não seria 

mais trabalhoso, mas pra mim facilitou muito. (R1) 

Tanto a questão da busca pelo conteúdo, mas tentar fazer um roteiro 
que podia ser trabalhado na sala, como ia ser desenvolvido, eu já 
pensava um pouco antes. Ter aquela intenção clara do que eu 
queria, já levava o roteiro mais ou menos do que eu ia fazer naquele 
dia com os meninos, desenvolver. (R4) 

Planejar é um ato necessário na função docente. A fala dos sujeitos que 

demonstram preocupação em planejar suas aulas é muito relevante, pois vivemos 

um cenário onde ainda há quem pense que apenas a sua experiência como 

professor é suficiente para ministrar uma aula com competência, desconhecendo 

a importância e função de um planejamento, além de omitirem a realidade e as 

necessidades existentes em cada ambiente escolar (MORETTO, 2007).  

 Um plano de aula deve ser um guia em sala de aula, útil para o professor e 

também para os alunos, funcionando como um roteiro usado constantemente para 

nortear as etapas da aula. Neste sentido, ele deve ser construído para ser 

utilizado e não simplesmente para sanar uma necessidade ou norma da 

instituição de ensino (MENEGOLLA e SANT’ANNA, 2003). 
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 O ato de planejar não é unicamente político ou técnico, mas 

concomitantemente político-social, científico e técnico e deve estar comprometido 

com as finalidades sociais e políticas, deve reconhecer a realidade e definir meios 

eficientes para atingir seus objetivos e obter resultados (LUCKESI, 2011). 

 Outro aspecto sobre planejamento que emergiu das falas foi sobre a 

flexibilidade que deve existir nele, conforme abaixo: 

 Observamos que estas falas que evidenciam a flexibilidade do plano 

apareceu exclusivamente na fala dos alunos da UFPE. Provavelmente porque 

como trabalhavam em tutorias com menores grupos de aluno, sentiam mais de 

perto as necessidades individuais de cada um e por isso, remodelavam seus 

planos de aula de acordo com a demanda daquele pequeno grupo. 

 

[...] a primeira aula foi com o grande grupo, de prática baseada em 

evidências e foi uma aula que eu que ministrei, né, aula pro grande 

grupo, então eu fiz todo o plano de aula, não um plano rígido, um 
plano flexível, atendendo às necessidades do grupo, tentando 
trabalhar mesmo com metodologias ativas. (R1)  

 

[...] da mesma forma que eu fiz os planos de aula dos pequenos grupos, 

com a mesma paixão [...] que eu só tivesse só de fundo, mas que eles 

discutissem, chegassem às conclusões, foi mais pra nortear na 
verdade e é difícil fazer o plano de aula assim, porque eu tô 
acostumada, como eu já ensinei em curso superior, então era tudo 
muito arrumadinho e ali você não sabia o que esperar [...] (R1) 

 [...] sempre procurava seguir aquilo que tinha sido planejado, 
mesmo sendo flexível, um roteiro e acho que facilita muito também 

você explicar pro aluno como é que vai ser a aula “primeiro a gente vai 

fazer isso, depois isso, depois vai ser isso e por último isso”, né, acho 
que fica mais organizado pra não tá se perdendo e até pra ter o 
compromisso de cumprir, né, já que querendo ou não isso é um 
contrato. (R1) 

[...]porque na hora não dá pra seguir o roteiro, até porque a gente não 
buscava fazer nada tão fechado, a gente tinha uma ideia do objetivo 
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daquela hora e dependendo dos alunos também tinha o resto do 
roteiro traçado. (R2) 

[...] eu tive que mudar ali na hora, porque o que eu tinha planejado 
não ia dar, ia demandar muito tempo e a gente não tinha tempo 

disponível, tanto que mesmo assim a gente precisou de outra aula, 

mesmo eu tendo que desestruturar o meu planejamento que não 
aconteceu, eu precisei de outra aula pra conseguir finalizar, sabe [...] 

(R3) 

 [...] quando eu vou planejar eu sempre gosto de fazer isso no papel, 
então eu botei no papel mais ou menos o que eu queria fazer e 

mandei os artigos pra eles, assim, foi mais isso que eu achava que era 
importante, o que eu achava que seria relevante [...] (R3) 

Na tutoria [...] era mais fácil de controlar [...] mas eu sabia o que eu 
queria discutir e acontecia, era diferente de uma coisa totalmente 
estruturada [...] (R3) 

 Segundo Menegolla e Sant’Anna (2003), a flexibilidade é fundamental para 

todo o plano. Para ele, planejar não significa agir de forma irredutível ou imutável, 

mas apenas prever como será o desenvolvimento da atividade e toda previsão 

está sujeita a erros e imprevistos, portanto, um plano não deve ser rígido e deve 

estar aberto a mudanças e reestruturações quando necessárias. 

Um participante relatou o uso de diário de campo como uma estratégia que 

ajudava no planejamento e desenvolvimento das atividades: 

[...] aí eu fiz um diário de campo, então eu tenho todo o diário de 

campo de todas as tutorias, então quando terminava uma tutoria eu já 
revisitava o diário de campo, o da aula passada pra ver o que 
precisava, aí fazia o diário daquela aula e no outro dia tentava fazer 
o planejamento para a próxima aula e como a gente conversava no 

decorrer da semana [...] (R1) 

O diário de campo é uma técnica que permite o registro de observações e 

vivências com o objetivo de avançar em diferentes áreas. A opção do pós-

graduando em adotar este instrumento foi muito interessante, pois o diário de 

campo não é somente um espaço de registro e descrição dos fatos, mas estimula 

a contínua reflexão sobre o contexto onde as atividades acontecem, permitindo a 

leitura crítica da realidade (DAL PAI e LAUTERT, 2007). 
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Um dos pós-graduandos da UFPE relatou que participou de um grupo de 

estudos que trabalhava artigos de Maria Isabel Cunha e que para planejar, voltava 

aos pensamentos discutidos neste grupo para ter suporte. Na fala dele podemos 

observar a valorização do conhecimento prévio dos alunos e a preocupação em 

contornar o paradigma tradicional de ensino na hora de planejar: 

Aí antes de eu pensar no planejamento, eu voltava àquelas rupturas 
dela, aquelas rupturas do paradigma tradicional de ensino, então eu 

trabalhei em cima disso, com suporte teórico-metodológico do 
planejamento, então sempre antes de ir eu olhava essas rupturas, 
sempre resgatava o aprendizado que eles tinham tido no momento 
anterior [...] por exemplo, a gente lia um texto de construção de 
objetivos, então a gente passava a construir objetivos do nosso 

projeto e assim sucessivamente. (R6) 

Apenas um dos pós-graduandos entrevistados relatou que não se 

preparava previamente para essas aulas: 

[...] na verdade, eu não cheguei a me preparar, não falava um “como 
é que vai ser? Como vou me preparar pra essa situação?” porque 

não era novo pra mim. Lógico que cada grupo, cada turma, tem uma 

coisa inovadora e que você precisa lidar com aquilo, então da minha 
parte não existia esse preparo não, porque eu já tinha lidado com 
coisas parecidas. (R5) 

 Segundo Schmitz (2000), o plano de aula não precisa ser descrito 

minuciosamente ou necessariamente escrito, podendo ser feito através de uma 

organização mental e uma tomada de consciência do que o professor pretende 

fazer e alcançar, através de sua criatividade e intuição, que tornam-se mais 

aguçadas para perceber novas oportunidades e evitar ser pego de surpresa por 

acontecimentos imprevistos. 

Quando questionados sobre o que fariam diferente se pudessem executar 

este processo novamente, a maioria dos pós-graduandos afirmaram que 

mudariam alguns aspectos de seus planejamentos: 

Primeiro de tudo eu planejaria diferente (risos) a minha aula do 

grande grupo, eu não sei como eu planejaria, eu teria que parar pra 
pensar, mas eu faria diferente, não sei, mas eu planejaria de forma 
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diferente pra tentar atingir o objetivo de uma forma que ficasse mais 
organizada [...] (R3) 

Primeiro me planejar pra todas as possíveis possibilidades, né, 
desde o recurso que eu vou utilizar na apresentação como a falta de 
uma companheira, então, eu ia me preparar melhor para o conteúdo 

como um todo e não só pra parte que eu tinha que falar [...] (C4) 

 Essas falas vão ao encontro do que encontramos um pouco mais acima 

sobre a organização e a flexibilidade do plano de aula. A primeira fala diz respeito 

a organização dos objetivos e o meio para atingi-los, enquanto a segunda fala 

evidencia a necessidade de prever possíveis situações que aconteçam na aula e 

estar aberto a reformular este plano se necessário. 

A segunda unidade temática encontrada dentro deste núcleo orientador é  

a Valorização da Implementação na Prática. Dentro desta unidade, podemos 

observar que os respondentes que enfatizaram este processo são do CEDESS. 

Isso provavelmente ocorreu porque os pós-graduandos da UFPE não tiveram um 

único momento de implementação, pois isto ocorreu de forma mais contínua. 

 

[...] mas eu acho que o momento, assim, crucial, foi de fato a 
implementação da aula que a gente tinha planejado, é, porque nele a 

gente conseguiu ver aquilo que a gente havia planejado [...] (C5) 

[...] me fez repensar [...] eu tenho que dominar a prática toda e não só 
o tópico, a parte que ia ser o que eu ia abordar, né [...] (C4) 

[...] apesar das dificuldades [...] a implementação foi extremamente 
rica e tranquila de ser desenvolvida. (C2) 

[...] foi muito interessante porque a gente percebeu que, apesar de 
alguns percalços, que nenhum docente está livre de fazer um plano 

e na hora “hm, acho que isso não vai dar pra ser assim”, enfim, docente 
tem que ter jogo de cintura pra saber a hora de usar um improviso, 

não que a prática deva ser um improviso, não, pelo contrário, ela tem 

que ter um planejamento, mas precisa ter essa flexibilidade docente 

[...] (C5) 

 Devemos relembrar que é no momento da implementação que percebem-

se as fragilidades e os pontos positivos do plano de aula, reconhecendo os 
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aspectos que devem ser repensados. Na última das falas observamos novamente 

a questão da flexibilidade docente, chamada pelo pós-graduando de “jogo de 

cintura”. 

A unidade temática Trabalho em Equipe (docente) surgiu de falas que 

enfatizam a importância do trabalho em equipe como um ponto positivo no 

processo de planejar, implementar e refletir sobre o processo.  

Cunha (2011) desvela uma preocupação importante dos professores 

acerca da coletividade. Eles afirmam que a individualidade do professor é 

reforçada pela estrutura acadêmica e social, tornando difícil a percepção do 

coletivo e assim, dificultando o trabalho pedagógico em equipe. 

Podemos observar nas falas dos participantes que além da questão da 

ajuda ao trabalho em si, estão incluídas as questões das diferenças de vivência e 

de pensamento como um fator agregador na hora de construir o planejamento.  

Podemos observar abaixo: 

[...] éramos 3 pessoas com vivências diferentes [...] eram visões em 
alguns pontos divergentes, mas que eram complementares, acho 
que a divergência, ela enriquece, às vezes mais do que a 
convergência. Foi bem interessante porque cada uma com a sua  
vivência foi contribuindo [...] (C5) 

Quando era o grande grupo, né, os meus colegas doutorandos 
também se reuniam e a gente discutia o que podia ser melhor pro 
aluno, procurava sempre tá lendo a respeito de referências bibliográficas 

pra poder preparar aquela aula e ver como seria o desempenho disso ao 

longo da aula [...] (R5) 

Então, quando era pro grande grupo a gente trabalhou em duplas, 
né, ou trios, eu e mais dois colegas ou mais um colega da pós-

graduacão, a gente tentava se reunir, fechar a programação de como ia 

ser feita aquela aula [...] aí a gente buscava, né, sempre em conjunto, 
articular tanto o que ia ser visto, o que a gente ia passar pros 
alunos e como a gente queria que os alunos interagissem, era tudo 
pensado e articulado antes naquele pequeno grupo, no caso, eu e a 

minha dupla ou o trio. (R4) 
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[...] eu ainda ajudei as meninas na construção da aula, na 
preparação, em como a gente ia adaptar o conteúdo pra fazer a 

discussão com os alunos em sala de aula [...] (R6) 

[...] entre as alunas do doutorado e a gente discutia entre si como 
seria a melhor forma de abordar, então, eu lembro que na minha aula 

que eu precisei dar, que foi aula expositiva pro grupo maior, foi sobre 

pergunta condutora, se não me engano, foi isso mesmo, foi sobre 

pergunta condutora e a gente discutiu qual a melhor forma de 
abordar esse tema, se trazer uma aula de slides e ficar aquela aula bem 

tradicional e enfim, a gente foi dando algumas sugestões e a gente 

chegou a conclusão que a gente podia fazer alguma coisa mais objetiva 

[...] (R5) 

 Nessas frases, observamos o trabalho coletivo tanto entre os pós-

graduandos quanto entre eles e os docentes responsáveis pela disciplina. Fica 

evidente que o trabalho em equipe foi considerado um ponto positivo, 

especialmente durante o processo de planejar. O encontro de diferentes 

vivências, pontos de vista e formações profissionais possibilitam uma troca de 

experiências e informações que tende a otimizar o resultado do processo. 

 Por volta de 1950, percebeu-se um crescimento na importância das 

interações interpessoais para o desenvolvimento e aprendizagem. Muitos estudos 

enfatizam principalmente a relação professor-aluno e a relação entre pares. 

Pouco se tem estudado sobre a interação entre docentes, considerada 

fundamental para a prática e para o desenvolvimento do projeto pedagógico e, 

portanto, das condições curriculares vividas de fato. A dificuldade nas interações 

entre os professores é uma realidade da cultura escolar observada mesmo entre 

professores da mesma área e da mesma série. Tal realidade implica, em geral, 

em resultados educacionais que ficam muito aquém do seu potencial de 

realização. Por outro lado, observamos que onde se consegue construir um bom 

nível de interações sociais, constata-se a potencialização dos resultados 

educacionais e do desenvolvimento dos trabalhos, tanto individuais quanto 

coletivos (RAPOSO, 2005).  

 Trabalhos como o de Cunha (2011) relatam que o trabalho em equipe 

possibilita a reflexão, o pensar sobre, o criticar o próprio trabalho. Refletir em 
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equipe sobre um trabalho comum permite que exista maior amplitude e provoque 

um efeito maior de autoformação, onde além de executar, também se avalia. 

 Outro ponto importante sobre trabalhar em equipe é que boa parte das 

influências do modelo de trabalho para um docente são de seus próprios colegas 

em atividade, contribuindo para a construção da sua identidade docente (CUNHA, 

2011). Neste sentido, Masetto (2012) também afirma que é importante para o 

professor se comunicar com seus colegas para que juntos possam definir o que é 

mais adequado e necessário para aquela disciplina, possibilitando que os alunos 

a aproveitem melhor em sua formação profissional. 

 Muitas frases encontradas nas entrevistas também indicam a importância 

do trabalho colaborativo dentro de um grupo: 

[...] então a gente foi construindo junto, juntas né, e eu não sabia o 

modelo de como estruturar um plano de aula e aí cada aula que a gente 
tinha nos grupos, a gente montava uma parte, a gente mandava 
pras professoras, elas davam feedback, pra botar ementa, qual seria o 

objetivo, que tinha que ser estruturado, calcular o tempo [...] (C4) 

[...] teve um apoio do grupo docente, ali da equipe da professora a 

gente sentou várias vezes pra poder organizar e aí buscar referencial 

teórico também pra montar isto, né, mas acho que foi uma parceria 
bem interessante nesse momento, tinha até a professora Ana 
Clédina na época, então assim, acho que houve um ajuste [...] (C2) 

A gente se dividiu em dupla, né, assim, a primeira aula eu fiz com o R6, 

sendo que antes do dia da aula, a gente se reunia com o grupo pra 
discutir quais seriam os melhores caminhos, algumas estratégias, 
um dava uma dica, outro dava outra. A segunda aula, de métodos 

quantitativos e qualitativos teve menos essa interação com o restante do 

grupo porque já tavam nas tutorias e nem sempre depois das tutorias a 

gente se encontrava, mas um sempre procurava ajudar o outro, dar 
uma dica, uma ideia ou perguntar “se você fosse fazer, qual seria a 
melhor forma” [...] (R1) 

Bom, o grupo da gente é muito bom, sabe? Então assim cada um trazia 
a sua contribuição e a gente conseguia fazer a aula normalmente, foi 

tranquila em relação a isso. (R5) 
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A gente se ajudava, assim, por exemplo, na minha... eu não tenho 

experiência em pesquisa qualitativa e C1, minha colega de turma tem 

muita experiência com isso, então eu pedi a ela ajuda, né, sobre 
pesquisa qualitativa, ela me mandou uma parte do trabalho dela que 
tinha a parte das avaliações, como eram feitas, assim, até pra eu me 
integrar mais do que era o assunto, então a gente se ajudava, 
quando ela foi fazer a apresentação dela eu mandei, ajudei com 
algumas coisas [...] (R3) 

[...] meu preparo era sempre com o grupo de alunos do doutorado, a 
gente se reunia antes, e assim, sempre com sugestão também de 
Dra. Luciane e Wanderleya, Thaisa também ajudava [...] (R5) 

Neste sentido, quando falamos sobre este aspecto colaborativo no trabalho 

em equipe, falamos de compartilhar decisões e responsabilidades, visando um 

melhor resultado com os participantes desta prática. Esse tipo de atitude é muito 

importante quando tratamos de profissionais da área da saúde, vez que as 

diretrizes para os cursos da área apontam para este tipo de colaboração dentro 

da equipe de atenção. Trabalhos como o de CASANOVA et al (2015) demonstram 

a importância da prática colaborativa na atenção em saúde. Os autores 

demonstraram que essa parceria permite uma ênfase maior na integralidade da 

atenção à saúde, proporciona a aprendizagem conjunta em instâncias formativas 

e práticas, mas também depende do comprometimento e da responsabilidade dos 

profissionais envolvidos. 

Segundo o documento do Marco para Ação em Educação Interprofissional 

e Prática Colaborativa da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2010), um 

profissional de saúde colaborativo é aquele que aprendeu a trabalhar em equipe e 

desenvolveu competências para isso. A importância de aprender em conjunto 

também configura um maior auxilio na formação dos profissionais da saúde, 

reconhecendo a relação interdependente das diversas áreas da saúde, focando 

no paciente e promovendo o respeito na relação interpessoal. 

 

Outra unidade temática que apareceu nas falas foi a Apropriação de 
Estratégias de Ensino-Aprendizagem, como um saber docente construído neste 

processo. Tanto na apropriação e conhecimento da estratégia a ser usada, como 

na forma de repensar na forma de abordar a temática. 
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[...] eu lembro que foi um grande desafio porque nós fizemos um trabalho 

em grupo [...] mas além de não entender da temática, eu tinha que 
me apropriar da estratégia de ensino [...] (C4) 

[...] eu que sou professora de ensino superior, depois que a gente 
aprende o mapa conceitual, a gente vê como fica mais fácil ler um 
artigo e construir um mapa conceitual, eu nunca tinha usado mapa 

conceitual, né e eu percebi como é fácil [...] flui, né, a interpretação toda 
do texto, fica muito fácil, fica claro o que o autor quis dizer [...] (C1) 

[...] usar as estratégias, tanto a que eu utilizei, como as outras 
estratégias que eu nunca tinha usado mapa conceitual, então, assim, 

esse enriquecimento, né, da nossa, pro nosso conhecimento, aumenta o 
nosso acervo [...] (C1) 

[...] eu trabalho dando capacitação, mas a gente tem aquele formato 

padrão, então, assim, a aula mesmo e utilizando estratégia de ensino-
aprendizagem eu nunca tinha utilizado, tanto me apropriar da 
temática que a gente ia discutir, como da estratégia que ia ser 
utilizada [...] (C4) 

Foi entender de várias formas que a gente pode repassar o 

conhecimento. Às vezes em uma temática você pode ter vários tipos 
de abordagem. (C4) 

Além disso, a questão de pensar se eu vou abordar tal temática “será 
que eu uso o júri simulado? Não, não se aplica a isso, mas eu posso 
usar de repente um IDP”, né, foi legal pra ampliar [...] não é possível, 

né, uma disciplina te deixar completamente instrumentalizada pra aplicar, 

mas te faz ampliar e te faz ter o contato e ampliar o leque diante das 
possibilidades e de repente ir atrás das possibilidades pra 
aprofundar, né, mas foi isso, achei bem interessante. (C5) 

Anastasiou e Alves (2005) nos mostram que as estratégias são os meios 

para que se chegue ao objetivo determinado daquele momento do processo de 

ensinagem. Cabe ao professor conduzir este processo contínuo de ações que 

possibilitem aos estudantes a construção e apreensão do que foi pretendido. 

É neste sentido que as estratégias de ensino-aprendizagem são utilizadas 

pelos docentes na articulação teoria-prática no processo de ensino. Esta 

articulação deve estar sempre em acordo com as atividades, os sujeitos do 

processo e os resultados esperados (ANASTASIOU e ALVES, 2005). 
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Portanto, a ocorrência deste tema nas falas dos pós-graduandos 

participantes da pesquisa é muito importante, é a partir da apropriação dessas 

estratégias de ensino-aprendizagem que criam-se subsídios para alcançar os 

objetivos delineados pelo docente e portanto, possibilitam a construção de 

conhecimentos e a aprendizagem dos alunos. 

As falas abaixo deram embasamento para a criação da unidade temática 

Relevância da Relação Professor-Aluno. Quando questionados sobre a relação 

com os alunos do cenário de prática, a maioria dos pós-graduandos se referiu ao 

relacionamento positivamente:  

Mas assim, eu achei que a interação foi boa, sempre procurava elogiar, 
dar o feedback e receber o feedback também. Elogiar quando elas 
faziam o que tinha proposto, quando tinha chegado nos objetivos e 
também tive que dar muito puxão de orelha [...] (R5) 

 

[...] o professor tem que tá atento a isso, porque acaba que como 
um ou outro tá interagindo mais, o professor acaba com a atenção só 

pra aquele grupo, mas o professor tem que ficar atento pra que não 
fique só aquele grupo interagindo, mas puxar os outros que estão 
mais calados, né, mesmo prestando atenção. (R4) 

 

Sempre há, naturalmente, pessoas que participam mais do que as 

outras, mas eu não percebi ninguém, assim, que ficasse totalmente 
quieto, que não participasse em nenhum momento. Mas teve uma 
interação boa, eles se mostraram receptivos [...] a interação foi boa, 
não vi conflitos, vi receptividade, cordialidade, tanto de nós para 
com eles quanto deles conosco, acho que basicamente isso. (C5) 

 

Os participantes relataram, ainda, desafios e obstáculos na relação 

professor-aluno nesta etapa de formação inicial na docência:  

[...]mesmo você usando metodologias ativas, mesmo criando afinidade 
com o aluno, tem hora que você tem que se posicionar, se não vira 
bagunça [...] (R1) 
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[...] quando tiveram grandes aulas, talvez pela imaturidade dos meninos, 

no começo, as primeiras aulas foram bem difíceis, pra chamar 
atenção, ficavam conversando em sala como se aquilo não fosse 
importante pra eles [...] (R5) 

Eu percebia que alguns alunos estavam empolgados com a 
disciplina enquanto que outros tavam ali praticamente só pra 
ganhar nota, só porque era mais uma disciplina que eles precisavam 

cursar e aí isso deixa você inquieta porque você quer que o aluno se 
interesse, mas acho que a gente conseguiu inserir todos, com 

alguma contribuição, mas, pelo menos no meu grupo, no final, todos 
contribuíram, pouco ou muito, mas todos contribuíram [...] (R5) 

Eu acredito que um dos momentos mais significativos, né, foi realmente 
o momento que eu tive com o grupo na tutoria, onde a gente 
trabalhou o tema pra construção do projeto, o projeto de pesquisa e 
eu acho que essa interação mais próxima com eles acho que foi o 
momento mais significativo de toda disciplina. (R4) 

[...] como não são amigos, você não conhece, vivencia mesmo a 
questão do aluno, né, você não sabe como as pessoas pensam, 
como elas vão reagir a determinado método, determinada 
ferramenta de ensino [...] foi muito bom essa parte também [...] (C3) 

De acordo com Masetto (2015), não é possível assumir uma atividade 

docente sem mergulhar no conhecimento dos alunos e sem realizar uma prática 

que se relacione e colabore com eles em sua aprendizagem. Esta relação envolve 

empatia, bom relacionamento e preocupação em identificar quem são e quais as 

características dos seus alunos (BATISTA e SILVA, 2001). É por isso que o 

professor deve desenvolver uma atitude parceira e corresponsável com seus 

alunos. 

Nos registros que seguem abaixo, encontramos falas dentro dos aspectos 

da relação professor-aluno que configuraram a preocupação e importância da 

atuação do docente como mediador do processo de ensino-aprendizagem. A 

mediação pedagógica, segundo Masetto (2012) busca abrir um caminho para 

novas relações do estudante, seja com o contexto, com seus colegas de 

aprendizagem, com os professores ou com eles próprios. 
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[...] minha relação era uma relação que eu sempre tento me relacionar 
de uma forma que não coloque muitas barreiras, lógico que não 
muito né, mas eu tento não botar muitas barreiras pra facilitar como 
se fosse a aproximação do aluno, sabe? Então eu tentava facilitar 
essa aproximação, me deixava disponível pro que eles tivessem 
dúvida pra perguntar [...] (R3) 

[...] Sim, rolava interação, só que nós não colocávamos com a nossa 
opinião, a gente fazia o papel de mediador, só no final da aula que a 

gente trouxe a apresentação sobre o contexto real daquele problema [...] 

acho que é muito difícil ter o papel de mediador que você não vai 
colocar o que você pensa, mas você tem que ter o seu papel ali de 
docente pra mediar os conflitos e as sugestões que vão surgindo 
com os alunos [...] (C4) 

[...] nossa preocupação foi estabelecer um ambiente cooperativo, não 
competitivo, um ambiente mais coeso, um ambiente mais lúdico [...] 

E eles tavam, assim, dispostos sim, tinha uma coisa que não 
diferenciava dos papéis, se eram alunos daquele grupo, se eram 
alunos do mestrado do CEDESS, se era professor, então, assim, eu 
acho que tinha um único grupo de pessoas que tavam interessadas 
no ensino e na aprendizagem, então acho que isso que foi o grande 

marco facilitador, né, todo mundo tinha um ponto de convergência, de 

afinidade, que era aprender, então acho que isso facilitou bastante. 

(C2) 

 

 Essas falas demonstram algumas características da mediação pedagógica 

enunciadas por Masetto (2015) como o diálogo, a troca de experiência, a 

colaboração para desenvolver a crítica e para aprender a comunicar 

conhecimentos. A atitude de parceria na interação professor-aluno possibilita o 

compromisso, a aprendizagem e que exista desenvolvimento pessoal e 

profissional (MASETTO, 2015). 

 Para Anastasiou e Alves (2005), o papel do professor é este: a mediação. 

Ele planeja, propõe e coordena, mas não está sozinho. Isso requer que os 

estudantes se apropriem ativamente e conscientemente dos conhecimentos, 

fundamentos e aplicações práticas, por isso ensinar não se limita a expor 

conteúdos, mas inclui a apropriação do objeto de estudo. 
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 Ser mediador do processo de ensino-aprendizagem deve envolver a 

compreensão da complexidade que é exercer a docência. O docente mediador 

deve colocar o aprendiz como sujeito importante neste processo e como 

participante efetivo da construção de conhecimento (FREITAS et al, 2016). 

Concordamos com Freitas et al (2016), quando diz que no atual momento 

da educação é necessário que o docente perceba que o seu papel vai muito além 

de transmitir informações e que, por isso, deve atuar refletindo sobre sua prática e 

mediando o conhecimento. 

 Segundo Anastasiou (2004) é importante estruturar uma perspectiva onde 

o aluno seja considerado o foco do processo. Para isso, o professor auxilia o 

aluno no aperfeiçoamento de sua capacidade de pensar e de articular o 

conhecimento prévio com o conhecimento adquirido. Esse processo é chamado 

pela autora de ensinagem:  

[...] contém em si duas dimensões: uma utilização intencional e 
uma de resultado, ou seja, a intenção de ensinar e a efetivação 
dessa meta pretendida [...]. Mesmo tendo uma sincera intenção de 
ensinar, se a meta (a apreensão, a apropriação do conteúdo por 
parte do aluno) não se efetivou plenamente, como seria 
necessário ou esperado para prosseguir o caminho escolar do 
aluno, posso dizer que ensinei? Terei cumprido as duas 
dimensões pretendidas na ação de ensinar? (ANASTASIOU, 2004, 
p. 13). 

 A autora usa o termo apreensão para designar a tarefa de ensinar. 

Apreender tem como significado: “assimilar mentalmente, abarcar com 

profundidade; compreender, captar, apanhar, pegar”, ou seja, exige a ação de se 

apropriar, de tomar para si. No entanto, se o objetivo é apropriar-se, a passividade 

e memorização do conteúdo não são estratégias eficientes, pois é necessário que 

haja articulação entre as informações trabalhadas e um professor que assume a 

posição de mero transmissor também não consegue criar subsídios para isso.  

É por isso que, para a autora “o agarrar por parte do aluno exige ação 

constante e consciente de informar-se, exercitar-se, instruir-se” (ANASTASIOU, 

2004, p.14) e que o processo de ensinagem constitui-se como “uma prática social 

complexa efetivada entre os sujeitos, professor e aluno, englobando tanto a ação 

de ensinar quanto a de apreender” (ANASTASIOU, 2004, p.14), demonstrando a 
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necessidade da democratização nas relações entre professor e aluno e a 

necessidade do docente em ter clareza do que é o apreender. 

Dois pós-graduandos pontuaram sobre a contribuição da disciplina para o 

desenvolvimento pessoal. Estas falas levaram à criação da unidade temática 

Desenvolvimento Pessoal, que também se encaixa como um saber docente, 

uma vez que o ato docente não é neutro e é sempre acompanhado da identidade 

pessoal, além da profissional. 

“ [...] mexe com aspectos pessoais em termo de satisfação, de 
reconhecimento, de maior domínio, né, acho que tá bom pra uma 

disciplina [...]quando ela se propõe a mexer em algo que é a contribuir no 

aspecto seu que é acadêmico e profissional e além disso ainda 
desenvolve o aspecto pessoal e afetivo, eu acho que tá de bom 

tamanho.” (C2) 

“ acho que os alunos hoje pontuaram na apresentação que foi importante 

pra eles, é porque eles não sabem a importância que teve pra mim 
esses momentos.” (R1) 

 

 

6.4.2. Núcleo Orientador: Influência da disciplina na Prática 
Profissional 

Deste núcleo orientador derivaram duas  unidades temáticas Aplicação na 
prática e Dificuldades de aplicar na prática, apontando facilidades e 

dificuldades. 

Dentro do tema Aplicação na prática podemos observar falas dos pós-

graduandos que afirmam que conseguiram transportar algumas coisas das 

disciplinas para sua prática docente. Neste sentido, surgiu o aspecto da 

instrumentalização proporcionada pela disciplina em termos de metodologias e 

estratégias de ensino: 

[...] na ocasião eu pensei “será que eu vou usar mapa conceitual mais 

alguma vez na minha vida?” “pode ser que sim, pra estudar, em casa”, 

e aí tamanha foi minha surpresa que um dos professores doutores do 

meu trabalho e que é um dos papas, assim, da construção, que valida ou 
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invalida o que a gente tá construindo, um dia ele propôs mapa 
conceitual e aí eu falei “ahhh, agora eu vou resgatar o mapa 
conceitual do meu passado que achei que não ia utilizar mais [...] 

(C5) 

 

[...] posso dizer, hoje eu estou trabalhando com planejamento mesmo de 

cursos lá no HAOC (Hospital Alemão Oswaldo Cruz) e eu vejo o quanto 
eu aprendi com esse planejamento que eu fiz na disciplina, foi um 

planejamento só, mas que me deu uma bagagem muito boa pra 

conseguir pensar num curso, numa proposta de uma aula em si... é 
pensar na questão de público-alvo, se os objetivos que eu estou 
propondo são objetivos que casam com o público-alvo que eu tô me 
propondo a atingir, carga horária, como que eu calculo isso, como 
que eu penso o como eu vou abordar em quanto tempo [...] (C5) 

 

Eu acho que foi uma das disciplinas que eu mais aproveitei na 
minha prática no mestrado, por incrível que pareça, foi a que mais me 

acrescentou, por conta desses métodos que a gente pode utilizar 
como ferramenta de aprendizagem, então esse curso que eu elaborei 

[...] praticamente veio muitas situações, muitas ferramentas vieram dessa 

disciplina, que a gente tá implementando [...] (C3)  

 

[...] atualmente eu tô dando uma cadeira que é de projeto de pesquisa de 

metodologia, então algumas coisas que eu utilizei com meu grupo de 
tutoria pra desenvolver o projeto eu aplico, sabe, essa questão de 
discutir alguns pontos específicos, lógico que quando é com turma eu 

preciso de uma exposição, de uma atividade mais expositiva [...] (R3) 

Outro aspecto que emergiu, foi a disciplina ter influenciado além da prática 

profissional, questões relacionadas à pesquisa. Como podemos observar em: 

[...] influenciou e resinificou a minha prática profissional, né, que eu 

diria, no consultório, no hospital e na escola de psicodrama [...] 

reformulou o meu objeto de pesquisa no mestrado [...] (C2) 
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[...] pra mim ressignificou parte do que eu já sabia e com isso, assim, 
acho que teve uma mudança na minha prática profissional, no meu 
dia a dia mesmo, mas teve também impacto no meu mestrado... 

então, ela se tornou... até então, não tava assim, bem delineado, mas ela 

se tornou parte da minha pesquisa, se tornou tanto da pesquisa 
quanto do instrumento de coleta, porque eu faço a minha pesquisa pro 

mestrado e o instrumento que eu tô usando é o próprio psicodrama e foi 

a partir disso, foi a partir da disciplina. (C2)  

 A discussão e a pesquisa sobre o tema da docência vêm crescendo com o 

passar do tempo e estas falas reforçam a necessidade e importância de pesquisar 

o assunto. As pesquisas na área ganharam maior espaço internacional nas 

décadas de 1980 e 1990, ou seja, relativamente recente. Entre alguns dos 

motivos que contribuíram para a sua emergência está o movimento de 

profissionalização do ensino, que visa garantir a legitimidade da profissão, 

havendo a partir daí uma ampliação deste campo (TARDIF, 2014). 

 Algumas falas, por outro lado, demonstraram uma dificuldade em aplicar o 

vivenciado na disciplina dentro da prática docente, de onde foi apreendida a 

unidade temática Dificuldades de aplicar na prática que resultam de contextos 

diferentes entre as instituições públicas e as privadas relacionadas aos números 

de estudantes em sala: 

A minha realidade é bem diferente e a gente conversando realmente 
chegou ao consenso que tornaria um pouco difícil, não impossível, 

mas difícil, porque eu ensino em uma faculdade particular onde eu 
tenho em torno de 70 alunos em sala de aula e aí foi o grande 

questionamento [...] (R5) 

 

[...] essa é minha dificuldade, assim, que eu sempre dizia à professora, 

que como na instituição particular a gente tem muito aluno e pouco 
tempo, às vezes uma aula expositiva, ela é bem mais prática, lógico 

que tem a questão de às vezes o aluno não conseguir entender, não 

conseguir participar do crescimento com relação aquele assunto, né, 

mas às vezes é a forma que a gente tem que passar, assim, é difícil na 
faculdade particular, é isso que eu percebo. (R3) 
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A diferença aqui é que a gente trabalha com pequenos grupos e 

trabalhar com pequenos grupos em uma grande turma sozinho não 
sei se tem condições não. (R1)  

O tempo disponível para o desenvolvimento dos conteúdos também foi citada como 

desafio: 

[...] mas precisa de tempo, às vezes é muita coisa que você tem que 
dar e não tem tempo. (R3) 

 

Acho que depende também do tempo que você tem pra trabalhar 
essas aulas, porque aula de busca não é uma disciplina, ela é uma aula 

que surge uma demanda e “vai lá dá uma aulinha de 3 horas” e eu acho 
que 3 horas não dá pra contemplar [...] tudo que eu aprendi nessa 
disciplina [...] (C4) 

 Assim, desvelamos nessas falas a preocupação com questões políticas e 

normativas das instituições onde trabalham, que impossibilitam que transportem e 

apliquem em suas práticas o que foi trabalhado na disciplina. Este aspecto toma 

especial relevância num contexto de forte expansão do ensino superior privado, 

nem sempre acompanhado de formação de qualidade, e processos de fusão entre 

grupos empresariais nacionais e estrangeiros. 

 Estudos como o de Abdalla et al (2016), mostram que na América do Sul, 

em geral, a descentralização e privatização do ensino superior impulsionou 

reformas educativas, especialmente por volta da década de 1990. Foi por conta 

do grande crescimento na oferta de cursos da esfera privada que iniciaram as 

preocupações acerca da qualidade do ensino, propiciando a criação de agências 

de avaliação e acreditação em nível nacional. 

 Siniscalco (2003) realizou um levantamento que indica que o tamanho das 

turmas interfere diretamente na aprendizagem dos alunos. A autora comenta a 

impossibilidade de se obter dados que sejam realmente conclusivos sobre esta 

questão, mas que há pistas que turmas menos numerosas obtenham melhores 

resultados, no entanto, devem ser levado em conta os procedimentos de ensino, o 

currículo e o atendimento aos alunos também. 
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No Brasil, há uma queixa constante dos professores quanto a este aspecto 

(SAMPAIO e MARIN, 2004). Os estudos sobre o assunto mostram que o número 

resultante da razão professor/aluno pode chegar a cerca de um professor sendo 

responsável por cerca de 600 alunos para conseguir preencher sua carga horária 

de trabalho, indicando a forte incidência deste fator para a precarização do 

trabalho docente (SINISCALCO, 2003). 

Neste mesmo sentido, o trabalho de Cunha (2011) apontou as condições 

de trabalho como um dos fatores de dificuldade citado pelos professores 

pesquisados. Os docentes participantes do trabalho consideram isso como parte 

de um modelo político vigente, onde a educação é prioridade apenas no discurso 

do eleitorado, acarretando a impossibilidade de um ensino de melhor qualidade 

(CUNHA, 2011). 
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7. Considerações Finais 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A análise dos dados evidenciou que inicialmente os pós-graduandos 

valorizaram as competências afetivas, científicas e didático-pedagógicas como 

atributos necessários de um professor. As expectativas iniciais em relação à 

disciplina eram relacionadas ao domínio da dimensão didático-pedagógica e o 

desenvolvimento integral do docente. 

As entrevistas realizadas no final das disciplinas condizem com as  
expectativas iniciais, apresentando a construção de saberes docentes 

relacionados ao planejamento, implementação da prática educativa e estratégias 

de ensino-aprendizagem, bem como o trabalho em equipe e a relação 

interpessoal, além de falas que demonstram realização pessoal e aspectos 

relacionados à pesquisa, fatores que correspondem ao desenvolvimento do 

docente. 

A possibilidade de levar estes conhecimentos para a própria prática 

profissional mostra uma continuidade da proposta da disciplina, uma vez que ela 

acaba por sair de seu meio de aplicação para que os saberes construídos sejam 

aplicados em outros cenários. Por outro lado, sujeitos envolvidos na prática 

docente relataram dificuldades no momento de desenvolver as atividades com 

turmas muito grandes ou em um período de tempo curto, evidenciando que as 

questões políticas das instituições de ensino podem ser um fator determinante 

para o desenvolvimento de práticas pedagógicas diferenciadas e limitar o uso de 

alguns tipos de metodologias ativas de ensino. 

 Outro ponto importante a ser mencionado é que, embora os cenários 

trabalhados sejam diferentes quanto aos sujeitos envolvidos e a forma que as 

implementações de práticas se desenvolveram, houve uma grande convergência 

de ideias e temas abordados nas falas dos participantes de ambas as instituições. 

No geral, as turmas se assemelharam grandiosamente quanto às 

categorias temáticas que emergiram das suas falas evidenciando aspectos 

comuns nos processos de formação docente que privilegiam a prática docente, os 

processos reflexivos, a vivencia de estratégias de ensino-aprendizagem 

inovadoras, o trabalho em equipe interprofissional, a avaliação processual dos 



103 
 

diversos atores e da própria proposta educativa, a qual é desenvolvida de forma 

interativa e participativa. 

Devemos ressaltar também o silenciamento de dois saberes importantes na 

formação docente: o saber político e a questão da avaliação. Embora situados no 

referencial teórico, foram dois saberes que não emergiram nas falas dos 

participantes da pesquisa e que são pontos fundamentais para a prática docente, 

indicando a presença de lacunas acerca destes aspectos.  

Acreditamos que aprofundar as pesquisas sobre processos de formação 

docente que estimulem o desenvolvimento integral dos participantes, que envolve 

aspectos pessoais, profissionais, institucionais e políticos contribui com o preparo 

de profissionais da área da saúde comprometidos com as demandas que se 

colocam na defesa e consolidação do SUS. 
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9. APÊNDICES 

APÊNDICE I 

QUESTIONÁRIO DE PERFIL 

 

SOBRE A DISCIPLINA 

 

1) Mês/Ano: 

2) Turma: 

3) Docente Responsável: 

 

SOBRE VOCÊ 

 

4) Nome: 

5) Ano de nascimento: 

6) Sexo: (   ) Feminino  (   ) Masculino 

7) Email: 

8) Possui bolsa REUNI? 

9) Em que programa da PG você está inserido? 

(   ) Mestrado acadêmico 

(   ) Mestrado profissional 

(   ) Doutorado 

(   ) Pós-doutorado 

 

SOBRE A SUA GRADUAÇÃO 

 

10) Curso: 

11) Ano de conclusão/formação: 

12) Ingressou na graduação pelos sistemas de cotas? 

13) Instituição de Ensino Superior (IES) onde se graduou: 
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(   ) Pública 

(   ) Particular 

(   ) Outra ______________________ 

14) Região do país da IES onde se graduou 

(   ) Norte 

(   ) Nordeste 

(   ) Centro 

(   ) Sul 

(   ) Sudeste  

 

SOBRE A SUA FORMAÇÃO E PRÁTICA DOCENTE 

 

15) Já realizou cursos de formação/capacitação pedagógica? 

16) Se já realizou, qual foi a carga horária? 

17) Você exerce atualmente a docência? 

 

(SE A RESPOSTA ANTERIOR FOR NÃO, SIGA PARA O ITEM 21) 

 

18) Se exerce, situe em que nível 

(   ) Fundamental 

(   ) Médio 

(   ) Superior 

(   ) Pós-graduação 

 

19) Tempo de docência 

(   ) menos de 1 ano 

(   ) entre 1 e 5 anos 

(   ) entre 6 e 10 anos 

(   ) entre 11 e 15 anos 



118 
 

(   ) mais de 15 anos 

 

20) Disciplina(s) que leciona: 

21) Caso ainda não exerça a docência, pretende exercê-la? 

22) Você utiliza alguma rede social? (Orkut, Facebook, Twitter...) 

23) Se sua resposta anterior for sim, especifique qual a rede social que você 

utiliza: 

24) Você considera que as redes sociais podem ser utilizadas com fins educativos 

por docentes de instituições de ensino superior? 

 

SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA COM EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EaD) 

 

25) Você já realizou cursos na modalidade Ead? 

26) Caso tenha realizado, a sua participação foi como: 

(   ) Aluno 

(   ) Professor 

(   ) Tutor 

 

27) Você já utilizou o ambiente virtual Moodle? 

(   ) Não 

(   ) Sim, como aluno 

(   ) Sim, como professor 

(   ) Sim, como tutor 

 

28) Em sua opinião, qual o papel do ALUNO nas propostas com EaD na área da 

saúde? 

29) Em sua opinião, qual o papel do PROFESSOR nas propostas com EaD na 

área da saúde? 

30) Como atual ou futuro docente, você tem intenção de utilizar recursos de EaD 

com seus alunos, como apoio ao ensino presencial? 
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31) Por favor, justifique sua resposta anterior: 

 

SOBRE A SUA EXPERIÊNCIA NAS POLÍTICAS INDUTORAS PARA 
FORMAÇÃO EM SAÚDE 

 

32) Você participou ou participa de alguma das políticas indutoras para formação 

em saúde (PET As[ude, Telessaúde ou Pró-Saúde)? Qual delas? 

33) Caso tenha participado, a sua participação foi como: 

(   ) Aluno 

(   ) Professor 

(   ) Tutor 

 

34) Para você qual a importância destas políticas para a formação do profissional 

da saúde? 

35) Espaço livre para seus comentários sobre algum item desse questionário que 

você queira complementar, sugerir, criticar etc. 
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APÊNDICE II 

PERGUNTAS NORTEADORAS DA CARTA/NARRATIVA INICIAL 

 

Como foi a sua historia cultural/ familiar  e porque você escolheu a sua profissão?  

Como  realizou e vivenciou esse percurso formativo? 

Qual o papel que os seus docentes tiveram nessa formação? Quais as 

características que você destaca como necessárias a um bom professor? 

Na sua prática profissional você atua como docente ou gostaria de atuar? Por 

quê? 

O que você gostaria de fazer na sua prática docente? 

O que espera aprender neste espaço da disciplina?  
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APÊNDICE III 

ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS SUJEITOS DE PESQUISA 
DO CEDESS 

 

1. Relate um momento significativo durante a disciplina 
2. Houve alguma situação que você esteve desconfortável? Por quê? 
3. Como você se preparou/pensou previamente para desenvolver a aula? 
4. Como foi a parceria com os colegas na hora de preparar a aula? 
5. Como foi a implementação dessa aula que você preparou? 
6. Quais foram as estratégias, cenários e recursos didáticos que utilizou? 
7. Como foi a interação/comunicação com os alunos? 
8. Você mudaria alguma coisa nessa aula que você desenvolveu? 
9. A disciplina influenciou/mudou sua prática profissional? 
10. Você tem alguma sugestão de mudança para a disciplina? 

 
Para quem é ou foi docente:  
 

11. Você tem alguma demanda/dificuldade em sua prática que você gostaria 
que fosse trabalhada na disciplina? 
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APÊNDICE IV 

ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM OS SUJEITOS DE PESQUISA 
DA UFPE 

 

1. Relate um momento significativo durante a disciplina 
2.  Houve alguma situação que você esteve desconfortável? Por quê? 
3.  Como você se preparou/pensou previamente para desenvolver as aulas 

nos grandes grupos? E nos pequenos grupos (tutoria)? 
4. Como foi a parceria com os colegas na hora de preparar a aula no grande 

grupo? 
5. Como foi a implementação dessas aulas que você preparou? 
6. Quais foram as estratégias, cenários e recursos didáticos que utilizou? 
7. Como foi a interação/comunicação com os alunos? 
8. Você mudaria alguma coisa nessas aulas que você desenvolveu? 
9. A disciplina influenciou/mudou sua prática profissional? 
10. Você tem alguma sugestão de mudança para a disciplina? 

 
Para quem é ou foi docente:  
 

11. Você tem alguma demanda/dificuldade em sua prática que você gostaria 
que fosse trabalhada na disciplina? 
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APÊNDICE V 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
Convido-lhe a participar voluntariamente da pesquisa intitulada “Construção de 

saberes docentes na pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde”, cujo objetivo é 

analisar o processo de construção de saberes docentes na disciplina “Processo Ensino-

Aprendizagem” ofertada pelo Centro de Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde 

(CEDESS) da Universidade Federal Paulista (UNIFESP) e na disciplina “Prática Docente” 

ofertada no programa de pós-graduação Saúde da Criança e do Adolescente da 

Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

Os instrumentos de coleta de dados aplicados serão: uma entrevista em 

profundidade e um questionário semi-estruturado.  

Comprometo-me a responder as suas dúvidas antes, durante e após a realização da 
pesquisa. Acredita-se que o presente estudo contribuirá com as práticas de 
desenvolvimento docente que visam responder às necessidades de formação em saúde 
previstas pelas políticas indutoras da formação profissional em saúde. 

Sua participação é voluntária, a recusa em participar não lhe trará nenhum tipo de 
prejuízo, bem como não haverá prejuízos caso desista de participar do estudo ao longo do 
percurso. 

As suas informações e identificação serão mantidas em sigilo com o intuito de 
preservar sua privacidade. Seus dados pessoais não serão fornecidos caso haja publicação 
da pesquisa.  

Caso seja de seu interesse, você poderá solicitar a qualquer momento o acesso a 
todas as informações obtidas a seu respeito e dos resultados gerais do estudo. 

Em todas as etapas do estudo, você terá acesso aos profissionais envolvidos na 
pesquisa para o esclarecimento de eventuais dúvidas. A principal investigadora é a 
mestranda Gabrielle Passarini Mendes de Carvalho, que pode ser encontrada à Rua 
Pedro de Toledo, 859, Vila Clementino, São Paulo-SP ou em seu telefone de contato: 
(11)98480-3714. Se houver alguma dúvida sobre a ética da pesquisa, é possível entrar em 
contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UNIFESP  (Rua Botucatu, 572 – 1º andar – 
cj 14), Vila Clementino, São Paulo-SP, (11)5571-1062 – E-mail: cepunifesp@unifesp.br. 

Você pode retirar seu consentimento, interromper ou recusar sua participação a 
qualquer momento. Este termo foi elaborado em duas vias devidamente assinadas, uma 
será entregue a você e a outra ficará sob os cuidados da pesquisadora. 

mailto:cepunifesp@unifesp.br
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Os resultados finais da pesquisa lhe serão enviados, mantendo as identidades dos 

participantes em sigilo. Não há despesas para você em nenhuma fase do estudo, assim 

como não é disponibilizada nenhuma compensação financeira para sua participação. 

 

Eu, _________________________________________________________ declaro que 

compreendi as informações que li e que me foram explicadas sobre o estudo ”Construção 

de saberes docentes na pós-graduação em Ensino em Ciências da Saúde”. Discuti com a 

mestranda Gabrielle Passarini Mendes de Carvalho sobre minha decisão em participar 

desse estudo, ficando claros para mim, quais são os propósitos da pesquisa, os 

procedimentos a serem realizados, as garantias de confidencialidade e de esclarecimentos 

permanentes, além da garantia de que minha participação nesta pesquisa não gerará 

despesas ou lucros financeiros.  

Concordo voluntariamente em participar desse estudo podendo retirar meu consentimento 

a qualquer momento, antes ou durante o mesmo, sem penalidades, prejuízo ou perda de 

qualquer beneficio que possa ter adquirido.  

 

São Paulo, ____ de _______________ de ______. 
 
 
______________________________________________________________________ 
Participante da Pesquisa 

 

Declaro que obtive de forma apropriada e voluntária o Consentimento Livre e Esclarecido 

deste pós-graduando para a participação neste estudo. 

 

São Paulo, ____ de _______________ de ______. 

 
______________________________________________________________________ 
Pesquisadora: Gabrielle Passarini Mendes de Carvalho 
 
 
 
 
 
 
 



125 
 

APÊNDICE VI 

 

ROTEIRO DE OBSERVAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE 
PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

Atividade Desenvolvida por _________________________________________________ 

Atividade Analisada por _________________________________________________ 

Tema __________________________________________ Data: ___/___/_____ 

Contexto institucional _____________________________________________________________ 

Local ___________________________________________________________________________ 

Horário_________________________________________________________________________ 

Infraestrutura ____________________________________________________________________ 

 
1- IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA 
 

Gera momentos de abertura, desenvolvimento e 
fechamento 

 Problematiza o conteúdo 
 A problematização considera a realidade dos alunos  
 Recupera  conhecimentos prévios 

 
 
 
 

 Introduz novos conhecimentos 
 Promove a consciência  do processo de construção 

de conhecimentos (relação entre os conhecimentos 
prévios e os novos) 

 Realiza sínteses e fechamentos parciais 
 Usa adequadamente os recursos didáticos 
 Existe coerência entre objetivos, conteúdos, 

estratégia e avaliação da aprendizagem 
 
 
 
 
 
 
 

 É avaliada a proposta educativa 
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2- COMUNICAÇÃO 
(Ver  artigo de Mortimer) 
 
 
 

Predomina uma abordagem comunicativa dialógica 
(considera as diferentes opiniões dos alunos, existe 
interanimação de ideias) 
 

 Predomina uma abordagem comunicativa de 
autoridade (apenas uma voz é ouvida e não há Inter 
animação de ideias) 
 

  
Existe interação (mais de um participa) 

 Tipo de intervenção predominante do  docente: 
 Existe clareza em relação às atividades propostas 
 Apresenta/expõe 

 
 Debate/discute, 

 
 Pergunta para avaliar, 

 
 Pergunta para ativar a diversidade de opiniões, 

 
 Provoca processo de metanálise,  

 
 Apresenta o seu posicionamento sobre a temática 

 
 Tipo de intervenção mais frequente dos alunos:  

 
 Solicita esclarecimentos sobre as atividades 
 Expressa compreensão sobre a tarefa proposta 
 Escuta passivamente 

 
 Debate/discute, 

 
 Apenas responde pergunta sobre o conteúdo, 

 
 

 Faz perguntas próprias sobre o conteúdo,  
 

 Realiza processo de metacognição  
 

3. PRESSUPOSTOS PEDAGÓGICOS Centralidade:  
 
 

 No docente 
 No aluno 

 
 No conteúdo  

 
 Nas interações 

 
 Modelo pedagógico predominante: 

Tradicional, Comportamentalista, Humanista, 
Construtivista, Sociocultural 
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Clima emocional predominante:  
 
 

 Tenso 
 Autoritário 

 
 Respeitoso 

 
 Amigável/cordial 

 
 Outro 
 Dimensão predominante do conteúdo: 

Conceitual 

Procedimental 

Afetiva/Atitudinal 
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10. Anexos 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO I 

PARECER DO COMITÊ DE ÉTICA AUTORIZANDO A COLETA DE DADOS NO 

PROJETO “O USO DE ESTRATÉGIAS DIALÓGICO PROBLEMATIZADORAS NA 

FORMAÇÃO DOCENTE EM SAÚDE” 
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ANEXO II 

PARECER CONSUBSTANCIADO DO COMITÊ DE ÉTICA EM PESQUISA 

AUTORIZANDO A PRESENTE PESQUISA 
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