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APRESENTAÇÃO 
 

A pesquisa intitulada “Discurso do Mestre: um estudo das representações do ser e do 

fazer docente no ensino técnico de enfermagem” foi desenvolvida pelo Centro de 

Desenvolvimento do Ensino Superior em Saúde (CEDESS) da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP) mediante o apoio constante e irrestrito do Centro Formador da Cruz 

Vermelha de São Paulo – que há mais de cem anos tem contribuído para a profissionalização 

da enfermagem brasileira.  

Desta forma, mediante a parceria entre a academia e a escola, pudemos ao final deste 

estudo, conhecer como o professor do ensino técnico de nível médio em enfermagem se 

reconhece e desenvolve a sua prática pedagógica. A partir disso, objetivamos contribuir e 

corroborar ainda mais para a qualidade da formação do técnico de enfermagem nesta 

instituição referência e, de certa forma, devolver à sociedade os frutos deste mútuo 

investimento. 

Para isso, elaboramos com base nos dados produzidos pela pesquisa, uma proposta de 

um programa de educação permanente para os professores do Centro Formador da Cruz 

Vermelha de São Paulo, por meio de uma rede de formação participada que propicie 

modificações nas representações e nas práticas de ensino.  
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PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA PROFESSORES  DO 

CENTRO FORMADOR DA CRUZ VERMELHA DE SÃO PAULO: 

Rede de Formação Participada na Docência em Saúde  

 

IDENTIFICAÇÃO 

Local: Centro Formador da Cruz Vermelha de São Paulo (CEFOR- CVSP) 

Público Alvo: Professores do Centro Formador da Cruz Vermelha de São Paulo. 

Início da proposta: setembro/ 2018. 

Mediadores e coordenação do projeto: Ana Luiza Amarante Arantes e direção executiva e 

pedagógica do CEFOR – CVSP. 

 

JUSTIFICATIVA 

Muito se tem discutido em torno da formação docente e da necessidade dos 

professores assumirem a sua posição - de atores de primeiro plano, de profissionais reflexivos 

que pensam criticamente a prática e por isso a transformam (FREIRE, 2005; GIROUX, 1997; 

NÓVOA, 1992; 1999; SCHÖN, 1992; TARDIF; LESSARD, 2008). 

No entanto, a formação inicial de professores, tanto lato sensu como stricto sensu, por 

si só, não é capaz de desenvolver estes profissionais reflexivos. Além disso, a pesquisa nos 

revelou que esta formação também não é suficiente para formar professores com competência 

pedagógica e nem mesmo para modificar representações - o professor acaba aprendendo o 

ofício na prática e arrasta para a sala de aula representações fortemente arraigadas, 

construídas durante a sua história de vida escolar (TARDIF, 2000; TARDIF; LESSARD, 

2008). 

Desta forma, a docência não se constrói durante uma formação inicial, realizada 

muitas vezes de forma aligeirada e descontextualizada, mas sim, no dia-a-dia, durante um 

processo de formação contínuo e participativo. À medida que os professores reflexionam a 

prática em espaços coletivos de formação, passam a consolidar e a produzir a própria 

profissão (NÓVOA, 1992; PERRENOUD, 2002).  

Neste sentido, estes espaços podem favorecer e muito, a elaboração de uma identidade 

docente, na qual o professor assume a responsabilidade pelo seu desenvolvimento profissional 

e pela produção de saberes no espaço escolar (NÓVOA, 1992).  

 



Desta forma, almejamos por meio de um programa de educação permanente, a 

consolidação de uma rede de cooperação e de colaboração profissional que propicie reflexões 

críticas sobre a prática, por meio do diálogo, do apoio mútuo, para que assim possamos 

juntos, por meio da práxis, transformar a nossa realidade: 

 
 Não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, mas 

também num quadro conceptual de produção de saberes. Por isso, é importante a 
criação de redes de (auto) formação participada, que permitam compreender a 
globalidade do sujeito, assumindo a formação como um processo interactivo e 
dinâmico. A troca de experiências e a partilha de saberes consolidam espaços de 
formação mútua, nos quais cada professor é chamado a desempenhar, 
simultaneamente, o papel de formador e de formando (NÓVOA, 1992, p. 26).  

 

Desta forma, uma rede de formação participada dentro do espaço escolar, pode se 

tornar um local profícuo para discussões e reflexões sobre o “ser e o fazer” docente, e 

consequentemente de desenvolvimento e transformação coletiva, baseada na premissa de que 

“ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam entre si, 

mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 2005, p.78). 

Nesta concepção, a escola passa a ser para os professores não só um local de trabalho, 

mas também de formação. Todavia, esta formação deve ser encarada pelos sujeitos não como 

uma ação organizacional pontual destinada “à melhoria dos professores”, mas sim como um 

processo voluntário de formação permanente, integrado ao cotidiano da escola, no qual cada 

professor é convidado a refletir, opinar, ensinar, aprender e a inovar juntamente com seus 

pares e a gestão pedagógica. 

No entanto, vale ressaltar que um programa de educação permanente não é capaz de 

resolver todos os dilemas que envolvem o exercício da docência, mas se faz necessário para 

enfrentarmos a sua complexidade (NÓVOA, 1992, 1999; PERRENOUD, 2002). Assim, como 

diz Perrenoud (2002, p. 57) “uma prática reflexiva autoriza uma relação mais ativa que 

queixosa [...]” diante dos desafios. Portanto, uma rede de formação participada convida os 

professores a romperem com a resiliência e inércia diante das dificuldades, que a propósito 

não são poucas, e a assumirem um papel mais autônomo e ativo na escola e 

consequentemente na formação do técnico de enfermagem.  

 

 

 

 



OBJETIVO GERAL 

 Promover o desenvolvimento pessoal-profissional dos docentes e da escola por meio 

de um programa de educação permanente constituído por uma rede de formação 

participada. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Contribuir para a profissionalização docente, por meio da formação contínua e da 

prática reflexiva; 

 Propiciar reflexões sobre si mesmo e sobre a prática pedagógica; 

 Modificar representações e práticas; 

 Proporcionar atualizações técnico-científicas; 

 Facilitar o enfrentamento dos desafios cotidianos; 

 Aumentar a cooperação entre colegas; 

 Desenvolver a autonomia e a capacidade de inovação. 

 

METODOLOGIA 

A metodologia que será adotada para implementação do programa na escola baseia-se 

na proposta preconizada pela Política Nacional de Educação Permanente em Saúde: 

 

 A Educação Permanente é a aprendizagem no trabalho, onde o aprender e o ensinar 
se incorporam ao cotidiano das organizações e ao trabalho. A educação permanente 
se baseia na aprendizagem significativa e na possibilidade de transformar as 
práticas profissionais. A educação permanente pode ser entendida como 
aprendizagem no trabalho, ou seja, ela acontece no cotidiano das pessoas e das 
organizações. Ela é feita a partir dos problemas enfrentados na realidade e leva em 
consideração os conhecimentos as experiências que as pessoas já têm. Propõe que 
os processos de educação dos trabalhadores da saúde se façam a partir da 
problematização do processo de trabalho, e considera que as necessidades de 
formação e desenvolvimento dos trabalhadores sejam pautadas pelas necessidades 
de saúde das pessoas e populações. Os processos de educação permanente em saúde 
têm como objetivos a transformação das práticas profissionais e da própria 
organização do trabalho (BRASIL, 2007, não paginado, grifo nosso). 

 

Desta forma, a intenção é trabalhar em rede, por meio da aprendizagem significativa e 

da problematização. A aprendizagem significativa considera os conhecimentos prévios do 

sujeito e a sua predisposição para aprender. Assim, novos conhecimentos e significados se 

relacionam e interagem com a estrutura cognitiva prévia do sujeito, por meio de uma postura 

mais ativa, da interação e de um material potencialmente significativo para o aprendiz, isto é, 



que se correlacione de maneira substantiva e não arbitrária com sua estrutura cognitiva 

(AUSUBEL, 2003). 

Já a metodologia da problematização é conhecida por estabelecer um método pelo qual 

um problema é identificado a partir da observação da realidade, e, por meio de um amplo 

processo de estudo e reflexão são construídas hipóteses de solução do problema para 

intervenção sobre a realidade (BERBEL, 1995; BORDENAVE; PEREIRA, 2012). As etapas 

dessa metodologia são expressas abaixo no arco desenvolvido por Charles Maguerez. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Neste sentido, a proposta é desenvolvermos um programa de educação permanente, 

por meio da participação ativa dos atores, em outras palavras, queremos dizer que as 

necessidades educativas para o desenvolvimento docente serão construídas a partir dos 

próprios professores e das situações por eles vivenciadas no dia-a-dia. Desta forma, nesta 

proposta, não cabem ações isoladas, que aconteçam de “cima para baixo”, sem considerar as 

experiências prévias e a realidade local.  

Assim, considerando os dados produzidos pela pesquisa “Discurso do Mestre: um 

estudo das representações do ser e do fazer docente no ensino técnico em enfermagem” e as 

propostas de intervenção sugeridas pelos professores, propomos a seguir as seguintes ações de 

educação permanente e um cronograma de execução: 

 

Figura 1 – Arco da Maguerez 

Fonte: BERBEL, 1995, p. 11; BORDENAVE; PEREIRA, 2012, p.53 



             Quadro 1 – Plano de Ações de Educação Permanente  

O que Por que Onde Quando Quem Como Custo 

Grupo de 
reflexões 
sobre a 
prática 

(intitulado: 
Juntamente) 

Propiciar 
reflexões sobre si 
mesmo e sobre a 

prática 
pedagógica; 
Modificar 

representações e 
práticas; 

Facilitar o 
enfrentamento 
dos desafios 
cotidianos; 
Aumentar a 

cooperação entre 
colegas; 

Desenvolver a 
autonomia e a 
capacidade de 

inovação. 

Centro 
Formador 
(CEFOR) 
da Cruz 

Vermelha 
de São 
Paulo 

(CVSP) 

Quinzenalmente 
 

Manhã: 11h40 
às 12h40 

 
Tarde/noite: 

17h40 às 18h40 

Professores e 
coordenadores 

do curso 
técnico em 

enfermagem 
do CEFOR -

CVSP 
 

Problematização 
Rodas de 
conversa; 
 Estudo de 

textos  
 

Nenhum 

Reuniões 
Pedagógicas 

Contribuir para a 
profissionalização 
docente, por meio 

da formação 
contínua e da 

prática reflexiva. 

CEFOR- 
CVSP 

1 x mês 
 

Manhã: 11h00 
às 12h30 

 
Tarde/noite: 

17h00 às 18h30 
 

(como já 
acontece 

atualmente) 

Professores e 
gestores do 
CEFOR -

CVSP 

-Exposição 
dialogada 

(especialista 
interno) 

-Simpósios 
(preleções 

breves de alguns 
professores em 

torno de um 
assunto)  

Valor 
hora/aula 

 
 (como já 
praticado 

atualmente)  

Reuniões 
Técnico-

Científicas 

Proporcionar 
atualizações 

técnico-
científicas. 

CEFOR- 
CVSP 

Trimestralmente 
 

Manhã: 11h00 
às 12h30 

 
Tarde/noite: 

17h00 às 18h30 

Professores e 
gestores do 

curso técnico 
em 

enfermagem 
do CEFOR -

CVSP 

Palestras 
ministradas por  

professores 
especialistas e 

fórum de 
discussão ao 

final 

Valor 
hora/aula 

(um 
período 

letivo) para 
especialista 

Oficinas 
pedagógicas 

Propiciar 
reflexões sobre si 
mesmo e sobre a 

prática 
pedagógica; 
Modificar 

representações e 
práticas; 

Desenvolver a 
autonomia e a 
capacidade de 

inovação. 

CEFOR- 
CVSP 

4 sábados no 
ano 

09h às 12h 

Professores e 
gestores do 
CEFOR -

CVSP 

Oficinas: 
vivenciar 

metodologias 
ativas (PBL, 

TBL, estudos de 
caso, GV/GO,  

tempestade 
cerebral, mapa 
conceitual, etc). 

 

Nenhum  

Trabalho em 
grupo 

Aumentar a 
cooperação entre 

colegas; 
 

CEFOR- 
CVSP dia-a-dia 

Professores 
que ministram 

a mesma 
disciplina  

Discussões e 
desenvolvimento 

de ações 
conjuntas 

Nenhum 

Fonte: elaborado pela autora 

 



Quadro 2: Cronograma de execução do Programa de Educação Permanente 

Desenvolvimento 
do Programa 

Meses 
2018 2019 

Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez 
Apresentação da 
proposta para o 

gestores 

                

Refinamento do 
plano de ação 
com a direção 

executiva e 
pedagógica 

                

Apresentação dos 
resultados da 
pesquisa e do 
programa de 

educação 
permanente para 
os professores.  
Avaliação da 

proposta pelos 
docentes. 

                

Levantamento 
das necessidades 
de aprendizagem 

                

Definir o plano 
de execução com 

a direção 
executiva e 
pedagógica. 

                

Implementação 
do plano de 
execução 

                

Avaliação do 
Programa 

                

Fonte: elaborado pela autora 

 

RESULTADOS ESPERADOS 

 

Mediante a implementação do programa de educação permanente esperamos 

mudanças nas representações sociais e na prática pedagógica. Além disso, almejamos ao final 

de um ano, publicizar os resultados alcançados.  

 

 

 

 

 



AVALIAÇÃO 

A avaliação ocorrerá de forma processual e anual.  

 

Para avaliação processual sugerimos: 

 Avaliação diagnóstica no primeiro encontro, quando apresentaremos o programa para 

os professores. Neste momento convidaremos os professores a avaliarem o programa, 

pontuando os pontos positivos, negativos e sugestões por meio da dinâmica: Que bom 

que...  Que pena que...  Que tal se... 

 Aplicação de avaliações de reação após cada encontro, com o objetivo de identificar a 

percepção dos participantes em relação à temática, ao mediador, à experiência de 

aprendizagem e sua relevância para o desenvolvimento pessoal e profissional. 

 Acompanhamento de indicadores de aprendizagem e de mudança nas práticas, como: 

 Autoavaliação docente ao final de cada disciplina ministrada; 

 Avaliação do professor pelos estudantes ao final de cada disciplina; 

 Acompanhamento mais próximo da coordenação pedagógica; 

 Avaliação de desempenho docente pela coordenação pedagógica.  

 

Para avaliação anual do impacto do programa, sugerimos: 

 Aplicação de um instrumento de avaliação anual do programa, como o objetivo de 

analisar o impacto das ações para os professores e para a escola. 

 Entrevistas com os professores participantes, alunos e gestores para acessar possíveis 

modificações nas representações sociais e nas práticas pedagógicas. 

 Relatório anual desenvolvido pelos coordenadores do projeto contendo as ações 

desenvolvidas e os resultados obtidos. 
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