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RESUMO 

 

A tese de doutoramento em Ciências da Educação intitulada: “Formação Continuada de 

Professores do Ensino Superior da Área da Saúde: conhecimento, competências e atitudes” 

analisou a prática docente avaliando as dificuldades encontradas pelos professores nas 

concepções e execuções de ações didático-científico-metodológicas e demais obstáculos, 

especialmente quanto às formas de argumentação e interlocução que são desenvolvidas em 

sala de aula, na aplicação e análise de conteúdos científicos. Fez também uma reflexão sobre 

competências e atitudes, tomando por base as Diretrizes Curriculares Nacionais, que 

constituem o documento norteador da Educação Universitária, bem como autores renomados 

que se dedicam ao assunto, neste caso específico, dos Cursos da Área da Saúde. O ensino por 

competências deve ser direcionado para a integralidade do fazer saúde oferecendo 

oportunidades aos professores de aprender a fazer e aprender a ser. Tratou-se também de um 

estudo de caso que objetivou delinear um panorama da formação ética nos Cursos de 

Graduação da Área de Saúde a fim de construir conhecimento relativo às mudanças 

necessárias no sentido de se formar profissionais de saúde eticamente competentes. O marco 

conceitual foi construído na interface de diversos conceitos inter-relacionados colaborando no 

delineamento de pesquisa qualitativa. Indicaram-se, no decorrer da pesquisa, deficiências 

quanto aos conteúdos relacionados à formação continuada no que diz respeito à orientação 

didática e aos cenários de ensino-aprendizagem. O campo empírico da investigação foi uma 

Faculdade particular da Região Noroeste do Estado do Ceará. Os sujeitos participantes foram 

os professores do Núcleo Docentes Estruturante de 07 (sete) Cursos da Área de Saúde com 40 

(quarenta) horas semanais de atividades, perfazendo um total de 20 (vinte), entre eles, os 

devidos Coordenadores. A coleta de dados foi estruturada em duas etapas: 06 (seis) sessões de 

grupo focal e entrevistas semiestruturadas individuais. A análise de dados foi realizada por 

meio de análise de conteúdo baseada em Bardin (2009), pois produz sentidos e significados na 

diversidade da amostragem presente nessa pesquisa. Os seus principais resultados nos 

indicam que a maioria dos professores que participaram das sessões de grupo focal e das 

entrevistas internalizou que a Formação Continuada oportuniza aos professores a reflexão 

sobre o caminho que percorreram; o que podem percorrer; o pensar como forma de perguntar 

pelos factos; a intenção do ensino-aprendizagem; a diversidade e complexidade dos processos 

mentais; a gama de estratégias que o professor tem para despertar tanto em si o prazer de 

ensinar quanto nos alunos o prazer de aprender. 

Palavras-chave: Formação Continuada; Conhecimento; Competências; Atitudes; Reflexão. 

 



7 

 

ABSTRACT 

 

The doctoral dissertation in Educational Sciences entilrd “Continual formation of superior 

teaching professor in Health Area: knowledge, competencies and atitudes”, examines the 

teching practice by assessing the difficulties met by teachers in the concepts and executions of 

the didactic – scientific – methodological actions and other obstacles, especially on argument 

forms and inter communication that are developed in classroom, in the application and 

analysis of scientific content. It presents also a reflection on competencies and attitudes, based 

on the National Curriculum Guidelines that is the guiding document of Higher Education and 

outstanding authors that are dedicated to this subject, in this specific case of the Health Area 

Programs. Teaching by competencies should be directed to the holistic view of health care, 

offering to teachers the opportunity to learn how to do and to be. It is a case study that has the 

objective to present an ethical formation picture of Undergraduate Programs in Health Area in 

order to build knowledge related to the necessary changes to prepare health professionals that 

are ethical competent. The concept was built with various interrelated concepts that was aided 

by formulation qualitative research. During the research it was noted that there deficiencies in 

relation to content, related to continual formation in concern to didactical orientation and 

teaching – learning scenarios. The empirical field of investigation was a particular college in 

the Northewest area of Ceara State, Brazil. The participants were teachers of the Structural 

Teachers Core of twenty teachers including coordinators, in seven (07) health area programs, 

working for 40 (forty) weekly hours of activity. Data was obtained in two stages: 06 (six) 

sessions of a group focus and half structured individual interviews. Data analysis was done 

through contend analysis based in Bardin (2009), because it gives sense and meaning to the 

diversity of sample met in this research. The main results indicate us that the great part of 

teachers took part of the focused group sessions and the interviews internalized that 

continuing education provides an opportunity to reflect about the path which were taken; as 

also which may be take; thought as a way of questioning the facts; the intention of teaching-

learning process; the diversity and complexity of the mental process and the strategies that 

they own to teach as well the students to learn. 

Key words: Continual formation; Knowledge; Competencies; Attitudes. Reflection. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A tese de doutoramento em questão destina-se primeiramente à reflexão sobre as 

rápidas transformações que vêm ocorrendo no mundo atual devido à globalização, incluindo a 

esfera educacional, provocando um repensar sobre o ato de ensinar e aprender, principalmente 

no Brasil, foco da Pesquisa, que foi o Ensino Superior (ES) e a necessidade de Formação 

Continuada dos professores da Área de Saúde. 

A necessidade de Formação Continuada de Professores do ES é incontestada, 

requerendo estratégias, estudos científicos, atores e instituições a serem pesquisadas (ALTET, 

1997). 

Pode-se dizer que, no século XXI, intensificou-se a preocupação com a melhoria 

da educação em todos os níveis, inclusive no ES, sobretudo, no que diz respeito ao foco dessa 

pesquisa, com a permanência dos estudantes minimizando a evasão e o desinteresse, por meio 

da melhoria do ensino e aprendizagem. Neste quadro, se observa a abertura de espaço para o 

desenvolvimento de um movimento de atualização constante pedagógica, orientada por 

propostas inovadoras e humanistas onde se tem como princípios básicos: 

a) Os processos participativos, onde a participação da comunidade acadêmica nas 

unidades de ensino se faz fundamental pelas formações continuadas; 

b) A criação de novas formas de organização do ensino, com a introdução, no 

âmbito do currículo, de novos conteúdos e práticas pedagógicas (aprendizagens ativas; 

aprendizagem significativa; aprendizagens por problematização; estudos de caso, dentre 

outros), com ênfase na interdisciplinaridade e práticas curriculares que atendam à região onde 

a Instituição de Ensino Superior (IES) se encontre; 

c) Nova visão da profissão docente, que, além de ampliar os níveis de participação 

e decisões do profissional da educação, propõe que esta deva orientar seu trabalho por uma 

reflexão crítica sobre sua prática e por compromissos éticos relacionados à superação dos 

mecanismos “intraescolares”, mas também “extramuros”, preocupados pela Responsabilidade 

Social permanente e não pontual, devolvendo à comunidade do entorno a sua cidadania e 

autonomia de sustentabilidade; pelas demandas sociais e por formar profissionais de 

excelência e humanistas (WHITTY, 2003; PACHECO, 2002; TARDIF, 2000). 

É no âmbito desta temática geral que a presente tese de doutoramento se 

enquadra. Para que tenha se tornado realidade, houve necessidade de aplicá-la numa região de 

abrangência, que foi a cidade de Sobral – interior do Estado – município que vem se tornando 

uma metrópole da Região Noroeste do Estado do Ceará. Sobral, cidade universitária que 
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atende a 55 (cinquenta e cinco) municípios na macrorregião, abrangendo atualmente uma 

população de 1.800.000 habitantes sendo beneficiados com a possibilidade de Ensino 

Superior de qualidade. 

A Faculdade escolhida é particular e conta, atualmente, com 18 (dezoito) Cursos 

de Graduação Autorizados e a maioria já Reconhecida pelo Ministério da Educação, sendo 10 

(dez) na Área de Saúde, onde se encontram as maiores necessidades na Formação Continuada 

dos Professores diante de: 

a) Conhecimento que se estrutura na fronteira do desconhecido e do conhecido, 

instaurando a permanente necessidade de rupturas e a abertura a uma dialética da 

descontinuidade, de um novo olhar para o mesmo objeto (BACHELARD, 1996). 

b) Competências que, segundo Le Boterf (1995), situa-se entre três eixos 

formados: pela pessoa (sua biografia, socialização), pela sua formação educacional e pela sua 

experiência profissional. Competência é um saber agir responsável que é reconhecido pelos 

outros. Implica saber como mobilizar, integrar e transferir o conhecimento, recursos e 

habilidades, num contexto profissional determinado. As competências são sempre 

contextualizadas. 

c) Atitude. De forma geral, consideram-se as atitudes como disposições 

fundamentais que, juntamente com outras influências, determinam uma grande variedade de 

comportamentos em relação aos objetos de conhecimento. 

De forma ampla, o conceito de atitude pode ser considerado sob duas 

perspectivas:  

1) Atitude com tendência de respostas, ou predisposição para responder de 

determinada maneira a determinados estímulos e, 

 2) Atitude como resposta, como possibilidade do aparecimento de determinada 

resposta em face de um estímulo ou classe de estímulos. Dessa forma, embora a interpretação 

obtida a partir de uma ou de outra perspectiva determine a metodologia a ser utilizada em um 

estudo de atitudes, a principal diferença entre as várias perspectivas já exploradas reside no 

nível teórico (MARTINS, 1994). 

Refletindo após a pesquisa realizada, atitude vem a ser a disponibilidade ao novo; 

flexibilidade às mudanças que o mundo globalizado exige. 

Mas por que somente 07 (sete) Cursos participaram desde o início da pesquisa? 

Devido à autorização dos cursos de Psicologia, Biomedicina e Odontologia ter ocorrido 

posterior ao início da pesquisa e em anos alternados, entre 2014 e 2015, e o Curso de 
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Medicina a princípio ter confirmado sua participação, porém, desistido logo após, alegando 

não ter “tempo” para dispor seu Núcleo Docente Estruturante para tais momentos. 

Por que escolher os Cursos da Área da Saúde para essa pesquisa e não os da Área 

das Humanas, entre eles, os cursos tais como: Pedagogia, Letras, História, denominadas 

Licenciaturas, ou seja, Cursos de Graduação com competências e formação para o 

Magistério? Porque os Cursos de Graduação denominados Bacharelados, entre eles os da 

Área de Saúde, não têm como princípio o Magistério, mas sim a formação do profissional 

para atuar em sua especialidade. Portanto, a parte de Didática, de Formação para o Magistério 

Superior não é contemplada na Matriz Curricular, nem como disciplina obrigatória, nem 

como optativa, estando os professores em sala de aula, apesar da titulação exigida (mestres e 

doutores) pelo Ministério da Educação. 

Devido às dificuldades relevantes quanto à didática, há necessidade de acesso aos 

meios facilitadores que despertem o interesse de aprender e apreender aos pares, diante de 

uma era onde a Tecnologia da Informação e da Comunicação encanta em tempo real formal e 

informalmente. Ou seja, seus Cursos de origem não contemplam esta dimensão. Logo, não 

possuem um conhecimento pedagógico que os tivessem preparado para o ensino. E, se não 

lhes forem ofertadas formação continuada, não estarão na posse de um dos recursos que pode 

ser mobilizado para a ação na altura em que se relacionam com seus alunos em contexto de 

ensino e aprendizagem. Por isso, poderão ficar fragilizados quanto às competências 

pedagógicas exigidas para o desempenho da sua atividade profissional docente. 

Na verdade, não basta saber o que fazer chegar aos alunos (conteúdo), há também 

que saber como fazer chegar esse conteúdo teórico ou prático aos alunos (competências 

pedagógicas). Não se quer dizer com isto que o único recurso que pode ser mobilizado para 

agir de forma competente na relação pedagógica seja um conhecimento acadêmico e teórico 

dessa natureza. 

Pensa-se que o saber que é construído na e pela prática profissional docente é 

também um recurso muito útil que pode ajudar na construção das competências pedagógicas. 

Essenciais são, ainda, as atitudes desses docentes, em face de esta questão, ou seja, a sua 

disponibilidade para adquirir novos recursos (conhecimento, entre outros), nomeadamente por 

meio da formação continuada, que lhes possibilitem serem mais competentes 

pedagogicamente. 

A Linha de Pesquisa que norteou a Tese de Doutoramento embasou-se na 

Educação e Desenvolvimento Humano; Formação Profissional Continuada; Desenvolvimento 
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Profissional; Aprendizagem ao Longo da Vida; Construção e Diversidade de Saberes, 

conhecimento, competências e atitudes. 

 

1.1 A pertinência do problema  

 

A temática e questão pesquisadas enquadraram-se num problema teórico e 

prático: a necessidade de formação continuada dos professores da Área da Saúde do Ensino 

Superior. Essa questão necessitou de estudos sobre os atores (nomeadamente os professores) e 

a instituição/local onde trabalham (no caso, a IES). Tais estudos permitiram conhecer melhor 

o fenômeno e, a partir dele, delinear estratégias de formação continuada que foram 

apresentadas após o término desta Tese de Doutoramento à Direção Geral da Faculdade como 

Projeto Institucional a ser desenvolvido a partir de 2016 e que será temática de pesquisa para 

Pós-Doutoramento. 

Julgamos que a pesquisa realizada pode dar uma contribuição no sentido 

enunciado justificando a sua importância. A acrescentar ao argumento referido, está também o 

facto de não existirem muitos estudos sobre esta problemática acerca dos professores da área 

da saúde no Ensino Superior no Brasil, pois se partiu do princípio que, por exigência do 

Ministério da Educação nas avaliações externas (SINAES – Sistema Nacional de Avaliação 

do Ensino Superior, agosto de 2015), realizadas nas IES, onde se exige comprovações de 

experiência profissional mínima de 02 (dois) anos; acadêmica mínima de 03 (três) anos e 

titulação em Pós-Graduação Stricto Sensu. 

O interesse nesta temática foi desenvolver, ao longo dos estudos, ações 

fundamentadas na tríplice função da pesquisa teórica, do saber profissional e da pesquisa de 

campo pautada em grupo focal – tipo de pesquisa muito aceita por profissionais da área da 

saúde – e olhar para o futuro obtendo novas maneiras de pensar, sabendo o que é necessário 

ser feito em termos de novas propostas na Formação Continuada do Professor da Área de 

Saúde no Ensino Superior, de modo a tornar a Instituição da Região Noroeste do Estado do 

Ceará um referencial, voltada para o social, com inovação, mudanças significativas, 

permitindo ao estudante e educador se realizarem responsavelmente a partir da liberdade de 

pensamento, ação, reflexão, ética, disponibilidade ao novo, criticidade e criatividade. 

Na Formação Continuada de Professores da Área de Saúde no Ensino Superior, o 

que preocupou e continua preocupando a pesquisadora durante o percurso de mais de quarenta 

anos de academia é a sensibilização aos docentes de que: ensinar, aprender e apreender é um 

ato coletivo, no qual se disponibilizam a todos os estudantes, sem exceção, as mesmas 



17 

 

oportunidades e que, ao invés de diferenciar o ensino para alguns, recriam-se práticas, 

mudam-se concepções, reveem-se papeis, sempre reconhecendo e valorizando as diferenças. 

 Portanto, as práticas pedagógicas devem ser flexíveis, disponíveis às mudanças 

de acordo com as necessidades de cada contexto educacional. Essa diversidade deriva de 

maneiras peculiares de se adaptar cognitivamente a um determinado conteúdo e da 

possibilidade de se expressar pela autorização do outro e do acreditar em suas 

potencialidades. 

Para tanto, precisa-se refletir constantemente sobre o que se compreende por 

ensinar no século XXI e por que ensinar é mais difícil que aprender? Como se perguntava 

Carl Roger (1990) em seu clássico Liberdade de Aprender em Nossa Década, quando dizia 

que é porque o ensino exige que deixe que o outro aprenda. Portanto, o professor não deve 

deixar que nada mais fosse aprendido, a não ser a própria aprendizagem. Os professores 

devem ter em mente que têm muito a aprender e apreender, não existindo a predominância 

autoritária do professor e que ensinar é transmitir o que se sabe a quem deseja saber (TIBA, 

2006). 

O interesse por Formação Continuada dos Professores na Área de Saúde no 

Ensino Superior vem propiciar questionamentos importantes tais como: até onde os 

Professores têm disponibilidade à Formação Continuada? Qual o limite que separa estas 

funções de Professor e Mediador da Aprendizagem que por vezes parecem tão semelhantes e 

ao mesmo tempo são tão diferentes? Existe realmente essa diferença entre Professor e 

Mediador da Aprendizagem? 

Ensinar é uma realidade difícil que pode ser questionada e pesquisada não só pela 

constatação de atos perceptíveis durante sua execução, em suas modalidades, seus sucessos e 

fracassos, mas também pela reflexão que causa sobre o seu significado na formação da 

personalidade e suas consequências para a vida social dos sujeitos que aprendem. É um 

fenômeno de natureza relacional. Por meio de pesquisas científicas; grupos focais; análise dos 

Planos de Ensino de alguns professores participantes e entrevistas que propiciaram um 

parâmetro do conhecimento, competências e atitudes entre professores da Área de Saúde; 

trocas de experiências e o pensar de como aplicar realmente na prática, futuramente em outra 

etapa de pesquisa. 

Não existem duas pessoas que ensinam, aprendem e apreendem de formas iguais e 

que tenham interesses iguais, mas sim semelhantes. Sendo assim, o ser humano se tornou uma 

presença que, reconhecendo a outra presença como um “não eu” reconheço-me como “si 

próprio”. Esse é o grande objetivo do trabalho com grupos focais. 
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Grandes desafios afetam esse encontro entre os dois processos, “ensinar e 

aprender”, entre esses dois sujeitos (professor e estudante), pois a observação revela que a 

relação tanto pode ser fácil e produtiva; quanto: difícil, parcial ou nula, dependendo muito da 

disponibilidade ao novo, da aplicabilidade em sala de aula, do que se vivenciou em formações 

continuadas, de acordo com o que se acredita em termos de Educação no Ensino Superior, ou 

do que se propõe a conhecer e ressignificar. Em consequência, as condições do estudante, 

tanto quanto do seu processo de aprender, diante do ensino oferecido, têm grande relevância 

dentro da relação indicada, desde que perceba a real vivência do professor. 

É uma dinâmica com muitas variáveis, uma pertencendo às condições cognitivas e 

afetivas do estudante, outras à atuação do professor, aos recursos e estratégias utilizadas e 

mesmo a todo o contexto social, econômico e cultural no qual se insere. 

Com essa prática pedagógica se desperta a vontade de conhecer, a cooperação, 

argumentação, pesquisa, o respeito à diversidade de opiniões, respeito ao outro, a si mesmo, 

ao meio social, ambiental, criando condições de um ambiente acadêmico prazeroso para 

ambos: professor e alunos. 

 

1.2 Objetivos 

 

Neste tópico, delimita-se e esclarece os objetivos gerais e específicos que 

orientaram esta pesquisa. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Analisar o interesse dos professores da Área de Saúde da Faculdade pesquisada pela 

Formação Continuada e sua disponibilidade ao novo. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar os conhecimentos, competências e atitudes dos professores da Área da 

Saúde no Ensino Superior da Faculdade pesquisada. 

 Analisar o envolvimento cooperativo e participativo dos professores da Área de 

Saúde da Faculdade pesquisada nos grupos focais. 
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 Identificar os conhecimentos, competências pedagógicas dos professores da Área 

da Saúde no Ensino Superior da Faculdade pesquisada e a sua atitude face à 

possibilidade de se delinear uma proposta de “programa” de formação continuada, 

com base na participação nos grupos focais, que procure responder às suas 

necessidades de formação pedagógica e também com base nas entrevistas. 

 Desenvolver estratégias de “empoderamento” dos professores do Ensino Superior 

da Área de Saúde da Faculdade pesquisada sobre técnicas a serem utilizadas em 

sala de aula. 

 

1.3 Metodologia de Pesquisa 

 

Neste tópico da presente tese, explicitam-se, ainda que de forma breve, os 

caminhos metodológicos que nortearam a mesma, esclarecendo a natureza da pesquisa, bem 

como o método e os instrumentos utilizados para a coleta de dados, além da caracterização 

dos sujeitos que participaram da pesquisa. 

 

1.3.1 Natureza da Pesquisa 

 

A pesquisa efetuada situa-se dentro das pesquisas qualitativas, com aproximação à 

investigação-ação, no sentido que incorporou as duas primeiras fases deste tipo de 

investigação: a identificação de um problema real – no caso, o vivido pelos professores da 

área da saúde da faculdade selecionada (necessidade de Formação Continuada) – e o 

planejamento de uma solução, que culminou na sugestão da proposta de um Programa de 

Formação Continuada para esses docentes levada à Direção Geral da Faculdade onde se 

concretizou o estudo como próxima etapa a ser executada a partir do ano de 2016.2. Proposta 

que foi feita com base nas discussões ocorridas nas sessões de “grupo focal” e entrevistas 

estruturadas. 

Apesar desta aproximação, o seu método foi, efetivamente, o estudo de caso, 

como procuramos elucidar a seguir. 
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1.3.2 O Método e os instrumentos de Pesquisa 

 

A pesquisa foi de abordagem qualitativa, conforme acabamos de referir. Esta se 

concentrou na experiência humana em cenários naturais. Conforme a pesquisadora acreditou, 

seres humanos são únicos atribuindo significados às suas experiências e elas derivam do 

contexto de vida e das relações surgidas ao longo do dia a dia (YIN, 2005). 

 Tendo em consideração o objeto de estudo (Formação Continuada), o delineamento 

dos objetivos geral e específicos, e a questão inicial da investigação (De que se fala, quando 

se fala em Formação Continuada de Professores?), acredita-se que o estudo de caso foi o 

método que melhor serviu esta pesquisa. 

O Estudo de Caso foi o método da pesquisa escolhido, pois possibilitou a análise 

da realidade dos professores participantes do grupo focal e das entrevistas envolvendo o “[...] 

processo de indagação detalhada, abrangente, sistemática e em profundidade” (STAKE, 1998, 

apud ESTEBAN, 2014, p. 181). 

Como a pesquisa se reportou aos professores selecionados da área de saúde que 

possuem interesse em comum – a formação continuada –, o estudo de caso foi interessante 

pela sua especificidade e pelas características que o compõem: particularidade; descrição; 

heurística e indução. 

 Particularidade: pois o estudo de caso se centra em uma situação, ou seja, 

formação continuada, um programa ou um fenômeno em particular. O próprio caso em si foi 

importante pelo que revelou sobre o fenômeno e pelo que representa. 

 Descrição: o resultado final do estudo de caso foi à descrição rica e minuciosa 

do fenômeno estudado. A descrição é qualitativa. 

 Heurístico: o estudo de caso permitiu a descoberta de novos significados que 

ampliaram a pesquisa e provocaram o replanejamento de ações que produziram novos 

insights. 

 Indutivo: as generalizações, os conceitos surgiram da reflexão minuciosa dos 

dados fundamentados no próprio contexto.  

De acordo com Schramm (1971), apud (YIN, 2005, p.5), “A essência de um 

estudo de caso é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo 

qual foram tomadas, como foram implementadas e com quais resultados”. 

O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreendeu um método que 

abrangeu a lógica de planejamento, incorporando abordagens específicas à coleta e à análise 
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de dados. Nesse sentido, o estudo de caso não foi nem uma tática para a coleta de dados, nem 

meramente uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa 

abrangente (YIN, 2005). O estudo de caso permitiu uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real. 

A coleta de dados durante a pesquisa fez-se através de uma diversidade de 

instrumentos, tais como: Sessões de Grupo Focal (no total de seis); Entrevistas (que não 

foram gravadas, devido às solicitações dos participantes); Observação Direta por meio dos 

Grupos Focais; e os Planos de Disciplinas disponibilizados por alguns professores dos Cursos 

participantes da pesquisa (Anexo C). As sessões dos grupos focais e as entrevistas 

construíram-se como os principais instrumentos de recolha dos dados. 

A finalidade deste estudo de caso foi o Estudo Intrínseco de Caso, pois se realizou 

devido à necessidade de compreender esse caso em particular, que foi o objetivo principal da 

pesquisa (STAKE, 2000). 

A característica que melhor identificou e distinguiu esta abordagem metodológica 

foi o fato de se tratar de um plano de investigação que envolveu o estudo intensivo e 

detalhado de uma entidade bem definida: o “caso” (YIN, 2002). O caso em questão se 

relacionou aos professores da área de saúde, suas ações, interações, conhecimentos, 

competências e atitudes em relação à formação continuada e as repercussões em sala de aula. 

Houve necessidade de se examinar o “caso” em detalhe, em profundidade, no seu 

contexto natural, reconhecendo-se a sua complexidade e recorrendo-se para isso todos os 

métodos que se revelem apropriados (YIN, 1994; PUNCH, 1998; GOMEZ, FLORES e 

JIMENEZ, 2011). 

A finalidade dessa pesquisa foi holística (sistêmica, ampla, integrada), ou seja, 

visou preservar e compreender o “caso” no seu todo e na sua unicidade, razão porque vários 

autores (YIN, 1994; PUNCH, 1998; GOMEZ, FLORES e JIMENEZ, 2011) preferem a 

expressão estratégia à metodologia de investigação: “[...] o estudo de caso não é uma 

metodologia específica, mas uma forma de organizar dados preservando o caráter único do 

objeto social em estudo” (GOODE e HATT, 1980, apud PUNCH, 1998, p. 150). 

O estudo de caso é uma investigação empírica (YIN, 1994) que se baseia no 

raciocínio indutivo (BRAVO, 2013; GOMEZ, FLORES e JIMENEZ, 2011) que depende 

fortemente do trabalho de campo (PUNCH, 1998) que não é experimental, (PONTE, 1998) 

que se baseia em fonte de dados: múltiplos e variados (YIN, 1994). 

Ao definir o objeto do estudo de caso, a formação continuada dos professores da 

área de saúde, como um fenômeno presente teve-se como objetivo conhecer: a natureza do 



22 

 

caso; o histórico do caso; o contexto (cultural, histórico, legal, pedagógico, entre outros); os 

informantes pelos quais pode ser conhecido (YIN, 2002). 

Yin (1984, p.23) define o estudo de caso como: “[...] uma pesquisa empírica que 

investiga um fenômeno contemporâneo em seu contexto natural, em situações em que as 

fronteiras entre o contexto e o fenômeno não são claramente evidentes, utilizando múltiplas 

fontes de evidência”. 

A pesquisa foi composta de um conjunto de procedimentos já referidos, que 

direcionam para a revelação do fenômeno em estudo (MINAYO, 2004). 

Nesse estudo, a pesquisa foi ancorada em Grupo Focal privilegiando o processo 

interacional no processo investigativo, como uma estratégia capaz de fazer com que os 

professores da Área de Saúde discutissem e comentassem o tema “Formação Continuada”, 

refletindo e podendo juntos gerar transformações nas estruturas sociais em sala de aula, 

tornando-se disponíveis à aquisição de novos conhecimentos (MENEGHEL et. al., 2007). 

A opção por Grupo Focal como técnica de recolha de dados na pesquisa de campo 

foi decidida pela especificidade de propiciar ao grupo a possibilidade de construção de 

saberes fomentando a reflexão, como base na prática docente, dos participantes da pesquisa 

(GOMES, 2003). 

Consoante se compreendeu, a adaptação do modelo de Grupo Focal se aplica ao 

tipo de estudo a ser realizado, pois existiu necessidade de permear todo o processo, desde o 

grupo de discussão, até aos participantes, a desenvolverem consciência crítica elevada, por 

meio do conhecimento dos conceitos de formação continuada, competências, atitudes, 

aprendizagens ativas e espaços acessíveis. 

As reflexões sobre esses conceitos se transformaram em aprofundamento do 

conhecimento do grupo focal mediante as discussões como forma de aprofundar o 

conhecimento dos conceitos. Enfim, os conceitos apreendidos e compreendidos conduziram o 

grupo focal à construção como forma de reflexão sobre os valores adquiridos. 

Após a análise de todos os conceitos, o Grupo Focal desenvolveu atitudes e 

intenções, com base nas reflexões sobre como os professores queriam ou não implantar as 

atuais propostas educacionais. Estas iniciativas possibilitaram ao grupo focal refletir sobre a 

promoção de novas propostas e valores educacionais. 

Tais vivências conduziram às discussões e reflexões envolvendo a temática, a qual 

foi compreendida como parte de um processo denominado no modelo de “empoderamento” 

como ensinando na saúde, que se constituiu, em “tornar seu”. Este, associado à simulação do 

jogo de papel com possibilidade de traçar forma de buscar apoio institucional, impulsionando 
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o Grupo Focal para a tomada de decisão, onde se alcançou com o conhecimento e com as 

habilidades sociais, pedagógicas, ego regulador e outras competências, adaptadas do modelo 

utilizado na pesquisa, representado pela proposta de desenvolver estratégias de 

“empoderamento” de professores do Ensino Superior da Área da Saúde, a serem incluídas na 

proposta de construção do Programa de Formação Continuada. 

Segundo Barbour (2009), em grupos focais encontram-se questões práticas de 

amostragem, desenho e análise de dados. O foco estará em dados verbais, como entrevistas, 

rodas de conversa, mais adequadamente denominado “discussões de grupo focal” com 

objetivo de gerar e analisar a interação entre os participantes, ao invés de direcionar o mesmo 

questionamento a cada participante. 

A pesquisadora esteve ativamente atenta às interações do grupo, segundo 

Kitzinger e Barbour (2010) apud (BARBOUR, 2010). Houve incentivo por parte da 

pesquisadora de que os participantes conversassem entre si e não só interagissem com a 

pesquisadora ou com o “moderador” (psicóloga que esteve presente em todas as sessões para 

preservar a imparcialidade da pesquisadora). 

Para tanto, sempre foi apresentado um roteiro com tópicos bem definidos que 

estimulavam e incentivavam a interação, garantindo que os grupos se relacionassem e 

apresentassem experiências ou perspectivas variadas nos debates ou diferenças de opinião, 

mas também no engajamento no consenso a que o grupo conseguia chegar. 

Para a pesquisa ficar mais fundamentada após a escuta coletiva reservou-se uma 

segunda fase para entrevistas individuais onde se pôde estabelecer um comparativo entre as 

necessidades coletivas e as individuais estabelecendo uma escala de prioridades para 

posteriormente socializar com os pares e chegar a um consenso. 

A análise dos dados coletados foi feita pela análise de conteúdo, tomando como 

referência teórica as propostas de Bardin (2009). 

Considerando que a pesquisa está ancorada nas Ciências Sociais, compreendemos 

que houve uma identidade entre sujeito e objeto como diz Lévi-Strauss (1982, p.215): “Numa 

ciência, onde observador é da mesma natureza que o objeto, o observador, ele mesmo, é uma 

parte de sua observação”. Buscou-se o ponto de equilíbrio para manter o distanciamento 

necessário, a fim de não comprometer o resultado da pesquisa. 

Para tanto, foram utilizadas ferramentas epistemológicas e nos embasamos entre 

outras, na proposta atual de Geertz (2008), chamada antropologia reflexiva ou pós-

interpretativa, vertentes da antropologia contemporânea, que floresceu a partir da década 

de 1950. 
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Esta teoria propõe que o resultado da pesquisa deve ser um diálogo e uma 

negociação de pontos de vista, do pesquisador e pesquisado e não fruto de uma observação 

pura e simples. 

1.3.3 Sujeitos da Pesquisa 

 

A Faculdade escolhida para a pesquisa é particular; atualmente conta com 18 

(dezoito) Cursos de Graduação Autorizados e Reconhecidos pelo Ministério da Educação, 

sendo 10 (dez) na Área de Saúde, onde se encontram as maiores necessidades na Formação 

Continuada dos Professores diante de suas competências pedagógicas e principalmente quanto 

à disponibilidade ao novo; flexibilidade às mudanças que o mundo globalizado exige. 

Diante do exposto, a escolha desse universo da pesquisa compreendeu de cada 

Curso da Área da Saúde, 05 (cinco) professores de tempo integral, ou seja, com 40 horas de 

dedicação para a Instituição, a fim de viabilizar a pesquisa, perfazendo um total de 20 (vinte) 

professores de um universo de 100 (cem) nessa área de atuação e a participação de 07 (sete) 

Cursos. 

Esses professores são pertencentes ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) de 

cada Curso da área da Saúde, responsáveis pela construção, acompanhamento, avaliação e 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso. Os Cursos participantes da pesquisa foram: 

Medicina Veterinária; Enfermagem; Farmácia; Fisioterapia; Nutrição; Serviço Social e 

Educação Física. 

As sessões de Grupo Focal aconteceram uma vez por mês no período da tarde, às 

sextas-feiras, das 14 às 17 horas, pois o horário mais conveniente a todos os professores 

devido suas atividades em período integral. 

No início das atividades tivemos uma grande ciranda explicativa da dinâmica de 

trabalho e o que se esperava de cada encontro, ou seja, qual a meta; objetivo. 

Após a divisão dos componentes em 04 (quatro) grupos foi apresentada a 

atividade planejada, observada a dinâmica adotada pelas equipes; levantamento de hipóteses; 

os relatos de experiência e elaboração gráficos e tabelas contendo: meta; objetivo; atividade 

planejada; dinâmica adotada; hipóteses elencadas; respostas obtidas; atividade realizada. 

Dessa forma foi dada ao final de cada sessão um feedback aos professores. 

Em um segundo momento as entrevistas foram individuais com os professores 

para que percebessem a necessidade de uma atenção mais individualizada, onde a escuta se 

tornou um instrumento importante de recolha de dados e de equilíbrio entre os pares. 
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Os professores pertencentes ao NDE dos Cursos da área de Saúde são todos com 

titulação acadêmica de mestrado ou doutoramento em suas áreas específicas. 
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2  FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR: 

CONHECIMENTO, COMPETÊNCIAS E ATITUDES. 

 

2.1 Aspectos Históricos da Formação de Professores no Contexto Brasileiro 

 

A necessidade da formação docente já fora anunciada por Comenius, no século 

XVII, e o primeiro estabelecimento de ensino destinado à formação de professores teria sido 

criado por São João Batista de La Salle em 1684, em Reims, com o nome de Seminário dos 

Mestres (DUARTE, 1986, p. 65-66). 

A resposta institucional para a Formação de Professores torna-se real apenas no 

século XIX, quando, após a Revolução Francesa, foi colocado o problema da instrução 

popular. É daí que surge o processo de criação de Escolas Normais como instituições 

encarregadas de preparar professores (SAVIANI, 2009). 

A primeira instituição com o nome de Escola Normal foi proposta pela 

convenção, em 1794 instalada em Paris em 1795. A partir desse momento se introduziu a 

distinção entre Escola Normal Superior para formar professores de nível secundário e Escola 

Normal simplesmente, também chamada Escola Normal Primária, para preparar os 

professores do ensino primário, transformando-se em uma instituição de altos estudos, 

deixando de lado qualquer preocupação com o preparo didático-pedagógico. 

Além de França e Itália, países como Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos 

também foram instalando, ao longo do século XIX, suas Escolas Normais. 

No Brasil a questão da Formação de Professores emerge de forma clara após a 

Independência, quando se cogita sobre a organização da Instrução Popular. A partir daí, 

examinando-se a questão pedagógica em articulação com as transformações que se 

processaram na sociedade brasileira ao longo dos últimos dois séculos podem-se diferenciar 

os seguintes Períodos na História da Formação de Professores no Brasil, que descreveremos a 

seguir. 

 Ensaios Intermitentes de Formação de Professores (1827-1890). Esse 

período se inicia com o dispositivo da Lei das Escolas de Primeiras Letras, que obrigava os 

professores a se instruir no método do ensino mútuo, às próprias custas; estende-se até 1890, 

quando prevalece o modelo das Escolas Normais. 

Durante todo o Período Colonial, desde os Colégios Jesuítas até os Cursos 

Superiores criados a partir da vinda de D. João VI em 1808 para o Brasil, não se manifesta 

preocupação com a questão da formação de professores. É na Lei das Escolas de Primeiras 
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Letras, promulgada em 15 de outubro de 1827, que essa preocupação apareceu pela primeira 

vez. Ao determinar que o ensino, nessas escolas, deveria ser desenvolvido pelo método 

mútuo, a referida Lei estipula no artigo 4º que os professores deverão ser “treinados” nesse 

método, às próprias custas, nas capitais das respectivas províncias. Portanto, está colocada aí a 

exigência de preparo didático, embora não se faça referência propriamente à questão 

pedagógica. 

 Estabelecimento e Expansão do Padrão das Escolas Normais (1890-1932), 

cujo marco inicial é a reforma paulista da Escola Normal tendo como anexo à escola-modelo. 

Após o Ato Adicional de 1834, que colocou a instrução primária na 

responsabilidade das Províncias, estas tendem a adotar, para Formação dos Professores, o que 

vinha sendo seguido nos países europeus: a criação de Escolas Normais. A Província do Rio 

de Janeiro sai à frente, instituindo em Niterói, já em 1835, a primeira Escola Normal do país. 

Esse caminho foi seguido pela maioria das Províncias ainda no século XIX, na seguinte 

ordem: Bahia, 1836; Mato Grosso, 1842; São Paulo, 1846; Piauí, 1864; Rio Grande do Sul, 

1869; Paraná e Sergipe, 1870; Espírito Santo e Rio Grande do Norte, 1873; Paraíba, 1879; 

Rio de Janeiro (DF) e Santa Catarina, 1880; Goiás, 1884; Ceará, 1885; Maranhão, 1890. Essas 

escolas tiveram existência intermitente, sendo fechadas e reabertas periodicamente. 

Contrariamente às expectativas, predominou nas escolas a preocupação com o 

domínio dos conhecimentos a serem transmitidos nas Escolas de Primeiras Letras. O currículo 

dessas escolas era constituído pelas mesmas matérias ensinadas nas Escolas de Primeiras 

Letras, desconsiderando-se o preparo didático-pedagógico, permaneceu ao longo do século 

XIX como uma alternativa sujeita a contestações (SAVIANI, 2009). 

Couto Ferraz Presidente da Província do Rio de Janeiro considerava as Escolas 

Normais muito onerosas, ineficientes em qualidade resolvendo fechar a Escola Normal de 

Niterói em 1849, substituindo os professores titulares por adjuntos, iniciando nesse período a 

desvalorização do professor, quando se dá sua ascensão ao Ministério do Império. 

Os adjuntos atuariam nas escolas como ajudantes do regente de classe, 

aperfeiçoando-se nas matérias e práticas de ensino. Por esse meio seriam preparados os novos 

professores, dispensando-se a instalação de Escolas Normais. Mas esse caminho não 

prosperou. Os cursos normais continuaram a ser instalados, e a pioneira escola de Niterói foi 

reaberta em 1859. 

Pode-se considerar que o padrão de organização e funcionamento das Escolas 

Normais foi fixado com a Reforma da Instrução Pública do Estado de São Paulo levada a 

efeito em 1890. Segundo os reformadores, “[...] sem professores bem preparados, 
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praticamente instruídos nos modernos processos pedagógicos e com cabedal científico 

adequado às necessidades da vida atual, o ensino não pode ser regenerador e eficaz” (SÃO 

PAULO, 1890). E mestres assim qualificados “[...] só poderão sair de escolas normais 

organizadas em condições de prepará-los” (REIS FILHO, 1995, p. 44). 

 Organização dos Institutos de Educação (1932-1939), cujos marcos são as 

Reformas de Anísio Teixeira no Distrito Federal, em 1932, e de Fernando de Azevedo em São 

Paulo, em 1933. 

Uma nova fase se abriu com o surgimento dos Institutos de Educação, concebidos 

como espaços de cultivo da educação, encarada não apenas como objeto do ensino, mas 

também da pesquisa. Nesse âmbito, as duas principais iniciativas foram o Instituto de 

Educação do Distrito Federal, idealizado e implantado por Anísio Teixeira em 1932 e 

dirigido por Lourenço Filho; e o Instituto de Educação de São Paulo, implantado em 1933 

por Fernando de Azevedo. Ambos sob o ideal da Escola Nova. 

Os Institutos de Educação foram pensados e organizados de maneira a incorporar 

as exigências da Pedagogia, que buscava se firmar como um conhecimento de caráter 

científico. Caminhava-se, pois, decisivamente rumo à consolidação do modelo pedagógico-

didático de Formação Docente que permitiria corrigir as fragilidades e distorções das velhas 

Escolas Normais caracterizadas por “um curso híbrido, que oferecia, ao lado de um exíguo 

currículo profissional, um ensino de humanidades e ciências quantitativamente mais 

significativo” (TANURI, 2000, p. 72). 

 Organização e implantação dos Cursos de Pedagogia e de Licenciatura e 

consolidação do modelo das Escolas Normais (1939-1971). 

Os Institutos de Educação do Distrito Federal (Rio de Janeiro) e de São Paulo 

foram elevados ao nível universitário, tornando-se a base dos estudos superiores de educação: 

o paulista foi incorporado à Universidade de São Paulo, fundada em 1934, e o carioca foi 

incorporado à Universidade do Distrito Federal, criada em 1935. E foi sobre essa base que se 

organizaram os Cursos de Formação de Professores para as escolas secundárias, generalizados 

para todo o país a partir do Decreto-Lei nº l.190, de 04 de abril de 1939, que deu organização 

definitiva à Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil. Sendo esta instituição 

considerada referência para as demais Escolas de Nível Superior, o que resultou deste 

Decreto-Lei se estendeu para todo o país, tornando-se o modelo que ficou conhecido como 

“esquema 3+1” adotado na organização dos Cursos de Licenciatura e de Pedagogia. 
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Os primeiros formavam os professores para ministrar as várias disciplinas que 

compunham os Currículos das Escolas Secundárias; os segundos formavam os professores 

para exercer a Docência nas Escolas Normais. Em ambos os casos vigorava o mesmo 

esquema: três anos para o estudo das disciplinas específicas, ou seja, os conteúdos cognitivos 

ou “os cursos de matérias”, na expressão de Anísio Teixeira, e um ano para a formação 

didática. 

A Formação de Professores em nível superior perdeu sua referência de origem, 

cujo suporte era as Escolas Experimentais às quais competia fornecer uma base de pesquisa 

que pretendia dar caráter científico aos processos formativos (SAVIANI, 2009). 

Os Cursos Normais como os de Licenciatura e Pedagogia centraram a formação 

no aspecto profissional garantido um currículo composto por um conjunto de disciplinas a 

serem frequentadas pelos alunos, dispensada a exigência de escolas-laboratório. Essa situação, 

especialmente no nível superior, expressou-se numa solução dualista: os Cursos de 

Licenciatura resultaram fortemente marcados pelos conteúdos culturais e cognitivos, 

relegando o aspecto pedagógico e didático a um patamar de menor importância, representado 

pelo Curso de Didática, encarado como uma mera exigência formal para a obtenção do 

registro profissional de professor. 

O Curso de Pedagogia, à semelhança do que ocorreu com os Cursos Normais, foi 

marcado por uma tensão entre os dois modelos. Embora seu objeto próprio estivesse todo ele 

embasado do caráter pedagógico e didático, este tendeu a ser interpretado como um conteúdo 

a ser transmitido aos alunos antes como algo a ser assimilado teórica e praticamente para 

assegurar a eficácia qualitativa da ação docente. Consequentemente, o aspecto pedagógico e 

didático, em lugar de se constituir em um novo modelo a constituir todo o processo da 

formação docente, foi incorporado sob a ótica do modelo dos conteúdos culturais e 

cognitivos. 

 Substituição da Escola Normal pela Habilitação Específica de Magistério 

(1971-1996). 

Com o Golpe Militar de 1964, exigiram-se adequações no campo educacional 

mediante mudanças na Legislação do Ensino. Em decorrência, a Lei nº 5.692/71 (BRASIL, 

1971) modificou os ensinos Primário e Médio, alterando sua denominação respectivamente 

para Primeiro Grau e Segundo Grau. Nessa nova estrutura, desapareceram as Escolas 

Normais. Em seu lugar foi instituída a Habilitação Específica de 2º grau para o Exercício do 

Magistério de 1º grau (HEM). 
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Pelo Parecer nº. 349/72 (Brasil-MEC-CFE, 1972), aprovado em 06 de abril de 

1972, a Habilitação Específica do Magistério foi organizada em duas modalidades básicas: 

uma com a duração de três anos (2.200 horas), que habilitaria a lecionar até a 4ª série; e outra 

com a duração de quatro anos (2.900 horas), habilitando ao magistério até a 6ª série do 1º 

grau. 

O currículo mínimo compreendia o núcleo comum, obrigatório em todo o 

Território Nacional para todo o Ensino de 1º e 2º graus, destinado a garantir a formação geral; 

e uma parte diversificada, visando à Formação Especial. 

A evidência e gravidade dos problemas levaram o governo a lançar, em 1982, o 

Projeto Centros de Formação e Aperfeiçoamento do Magistério (CEFAMs), que teve o caráter 

de “revitalização da Escola Normal” (CAVALCANTE, 1994). Mas esse Projeto, apesar dos 

resultados positivos, foi interrompido quando seu alcance quantitativo era ainda restrito, não 

tendo havido também qualquer política para o aproveitamento dos professores formados pelos 

centros nas redes escolares públicas. 

Para as quatro últimas séries do Ensino de 1º grau e para o Ensino de 2º grau, a 

Lei nº 5.692/71 previu a Formação de Professores em Nível Superior, em Cursos de 

Licenciatura Curta (03 anos de duração) ou Plena (04 anos de duração). Ao Curso de 

Pedagogia, além da Formação de Professores para Habilitação Específica de Magistério 

(HEM), conferiu-se a atribuição de formar os Especialistas em Educação, aí compreendidos 

os diretores de escola, orientadores educacionais, supervisores escolares e inspetores de 

ensino. 

Paralelamente a esse ordenamento legal, desencadeou- se, a partir de 1980, um 

amplo movimento pela reformulação dos Cursos de Pedagogia e Licenciatura que adotou o 

princípio da “docência como a base da identidade profissional de todos os profissionais da 

educação” (SILVA, 2003, p. 68 e 79). À luz desse princípio, a maioria das instituições tendeu 

a situar como atribuição dos Cursos de Pedagogia a Formação de Professores para a Educação 

Infantil e para as Séries Iniciais do Ensino de 1º Grau (Ensino Fundamental). 

 Advento dos Institutos Superiores de Educação, Escolas Normais 

Superiores e o novo perfil do Curso de Pedagogia (1996-2006) (SAVIANI, 2009). 

O quadro de mobilização dos educadores alimentou a expectativa de que, 

terminado o Regime Militar, o problema da Formação Docente no Brasil seria mais bem 

equacionado. Mas a atual Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96 

promulgada, após diversos debates, em 20 de dezembro de 1996, não correspondeu a essa 

expectativa. Introduzindo como alternativa aos Cursos de Pedagogia e Licenciatura os 
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Institutos Superiores de Educação e as Escolas Normais Superiores, sinalizou para uma 

Política Educacional tendente a efetuar um nivelamento por baixo: os Institutos Superiores de 

Educação emergem como Instituições de Nível Superior fragilizadas, provendo uma formação 

mais superficial, mais barata, por meio de cursos de curta duração (SAVIANI, 2008c, p. 218-

221). A essas características não ficaram imunes as atuais Diretrizes Curriculares do Curso de 

Pedagogia homologadas em abril de 2006. 

As sucessivas mudanças introduzidas no Processo de Formação Docente revelam 

um quadro de descontinuidade, embora sem rupturas. A questão pedagógica, de início 

ausente, vai ocupando lentamente posição central nos ensaios de Reformas da década de 

1930. Mas não encontrou, até os dias atuais, um encaminhamento satisfatório. O que se revela 

permanente no decorrer dos seis períodos analisados é a fragilidade das Políticas Formativas, 

cujas sucessivas mudanças não estabeleceram um padrão consistente de Formação Docente 

para fazer face aos problemas enfrentados pela Educação Escolar, em qualquer nível de 

escolaridade, no Brasil. 

Se o problema da Formação de Professores se configurou a partir do século XIX, 

isso não significa que o Fenômeno da Formação de Professores tenha surgido apenas nesse 

momento. Antes disso havia escolas, tipificadas pelas universidades instituídas desde o século 

XI e pelos Colégios de Humanidades que se expandiram a partir do século XVII. Ora, nessas 

instituições havia professores e estes deviam, por certo, receber algum tipo de formação. 

Ocorre que, até então, prevalecia o princípio do “aprender fazendo”, próprio das corporações 

de ofício (SANTONIRUGIU, 1998). 

As Universidades, Instituições responsáveis pelas “artes liberais” ou 

“intelectuais”, por oposição às “artes mecânicas” ou manuais, formavam os professores para 

determinadas escolas e eram responsáveis para ensinar-lhes os conhecimentos que deveriam 

transmitir nas referidas escolas. Porém, a partir do século XIX, a necessidade de universalizar 

a instrução elementar, conduziu à organização dos Sistemas Nacionais de Ensino. Estes, 

concebidos como: conjunto amplo constituído por grande número de escolas organizadas - 

segundo um mesmo padrão viram-se diante do desafio de formar professores – também em 

grande escala para atuar nas escolas. E o caminho encontrado para solucionar essa questão foi 

a criação de Escolas Normais, de nível médio, para formar professores primários atribuindo-

se ao nível superior a tarefa de formar os professores secundários. E a Formação de 

Professores Universitários, ficou a critério de quem? 

Nesse contexto configuraram-se dois modelos de Formação de Professores: 
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a) 1º Modelo dos Conteúdos Culturais e Cognitivos: para este modelo, a 

formação do professor se esgota na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da 

área de conhecimento correspondente à disciplina que irá lecionar. 

b) 2º Modelo Pedagógico e Didático: contrapondo-se ao anterior, este modelo 

considera que a formação do professor propriamente dita só se completa com o efetivo 

preparo pedagógico e didático. 

O que está em discussão não é a omissão da Faculdade em relação ao problema da 

Formação dos Professores, mas a contextualização entre dois modelos diferentes de formação. 

De um lado está o modelo para o qual a Formação de Professores propriamente dita se esgota 

na cultura geral e no domínio específico dos conteúdos da área de conhecimento 

correspondente à disciplina que o professor irá lecionar. 

Considera-se que a Formação Pedagógica e Didática virá em decorrência do 

domínio dos conteúdos do conhecimento logicamente organizado, sendo adquirida na própria 

prática docente ou mediante mecanismos do tipo “treinamento em serviço”. Em qualquer 

hipótese, não cabe à Faculdade essa ordem de preocupações. 

A esse modelo se contrapõe aquele segundo, o qual a Formação de Professores só 

se completa com o efetivo preparo pedagógico e didático. Em consequência, além da cultura 

geral e da formação específica na área de conhecimento correspondente, a Faculdade deverá 

assegurar, de forma deliberada e sistemática por meio da organização curricular, a preparação 

pedagógica e didática, sem a qual não estará, em sentido próprio, formando professores de 

forma continuada. 

Na História da Formação de Professores constata-se que o primeiro modelo 

predominou nas Universidades e demais instituições de Ensino Superior que se encarregaram 

da Formação dos Professores Secundários, ao passo que o segundo tendeu a prevalecer nas 

Escolas Normais, ou seja, na Formação dos Professores Primários. 

Para que se possa compreender adequadamente esse fenômeno, convém ter 

presente que o Ensino Superior, na sua configuração contemporânea, caracteriza-se por três 

elementos interligados, mas com pesos diferentes: o Estado, a sociedade civil e a autonomia 

da comunidade acadêmica. A prevalência do Estado dá origem ao modelo napoleônico; 

prevalecendo a sociedade civil tem-se o modelo anglo-saxônico; e sobre a autonomia da 

comunidade acadêmica se funda o modelo prussiano. 

Nos casos em que predomina o modelo napoleônico, ainda que sob a aparência de 

caótica diversidade, as universidades tendem, por indução do Estado, a se unificar 

estruturalmente sob um ordenamento comum e com os mesmos currículos formativos. Sendo 
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que o currículo formativo posto em posição dominante para os professores da escola 

secundária é aquele centrado nos conteúdos culturais e cognitivos, dispensada qualquer 

preocupação com o preparo pedagógico e didático. Isso se compreende quando se considera 

que, sob a hegemonia de uma elite de corte liberal-burguês, a escola secundária foi definida 

como o lugar da distinção de classe cujo papel é garantir aos membros da elite o domínio 

daqueles conteúdos que a distinguem do povo-massa. Nesse quadro, os referidos conteúdos 

são considerados formativos em si mesmos, não deixando margem a presunções pedagógicas. 

Com efeito, o modelo pedagógico e didático pressupõe, desde Comenius, que todo 

e qualquer conteúdo, quando considerado adequadamente à vista das condições do ser que 

aprende, é suscetível de ser ensinado a todos os membros da espécie humana. Tal modelo é, 

pois, antielitista por excelência. 

Na Universidade Brasileira, apesar de certa influência em nível organizacional do 

modelo anglo-saxônico pela via dos Estados Unidos, prevalece o modelo napoleônico. E 

também aí tradicionalmente se tem emprestado à escola secundária o papel de distinção de 

classe. Em consequência, não deixa de estar presente também no “ethos” dos professores 

universitários brasileiros, certa depreciação do aspecto pedagógico. Seja pela influência 

anglo-saxônica, seja porque as desigualdades extremas obrigam a uma maior sensibilidade 

para o aspecto educativo. No Brasil o modelo pedagógico e didático conseguiu abrir espaços 

no nível de organização dos currículos formativos tornando-se, pela via legal e também por 

iniciativas autônomas de algumas Universidades que ampliam os requisitos legais, um 

componente obrigatório na Formação dos Professores de Ensino Médio. 

Essa obrigatoriedade legal reveste-se, com frequência, de um formalismo que 

esvazia o sentido real desses componentes formativos. Isso pode ser observado na 

organização dos Cursos de Licenciatura desde o chamado esquema 3+1 das décadas de 1940 e 

1950, nos Bacharelados complementados pelas disciplinas pedagógicas a cargo dos 

departamentos de Pedagogia das Faculdades de Filosofia, Ciências e Letras na década de 

1960, as quais passaram na Reforma que entrou em vigor na década de 1970, para a alçada 

das Faculdades de Educação. 

A Formação Continuada dos Professores implica, pois, objetivos e competências 

específicas, requerendo em consequência estrutura organizacional adequada e diretamente 

voltada ao cumprimento dessa função. 

Para essa nova estrutura, deverá confluir os elementos, sejam eles das diferentes 

Faculdades ou Institutos, sejam da Faculdade de Educação, atualmente separados pela 

dualidade dos Cursos de Bacharelado e de Licenciatura. 
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2.2 Contextualizando a Docência no Ensino Superior 

 

No sentido etimológico, docência tem origem no latim – “docere”– que significa 

ensinar, instruir, mostrar, indicar, dar a entender. Conforme Araújo (2004), o termo na Língua 

Portuguesa é datado de 1916, o que implica dizer que a utilização, ou melhor, a apropriação 

do termo não é algo novo no espaço das reflexões sobre educação. 

De acordo com Veiga (2005) há necessidade de se fazer uma reflexão sobre o que é 

docência no Ensino Superior para posteriormente abordar a temática propriamente dita da tese 

de doutoramento em questão. 

No sentido formal, docência é o trabalho dos professores; na realidade, estes 

desempenham um conjunto de funções que ultrapassam as tarefas de ministrar aulas. As 

funções formativas convencionais como: ter um bom conhecimento sobre a disciplina; como 

explicá-la foram tornando-se mais complexas com o tempo e com o surgimento de novas 

condições de trabalho. 

Zabalza (2004) atribui três funções aos professores universitários: o Ensino 

(docência), a Pesquisa e a Administração em diversos setores da instituição. Acrescenta-se 

ainda a função de Orientação Acadêmica: monografias, dissertações e teses. Porém, novas 

funções agregam-se a estas, tornando mais complexo o exercício profissional: 

 

O que alguns chamaram de business (busca de financiamento, negociação de 

projetos e convênios com empresas e instituições, assessorias, participação como 

especialistas em diversas instâncias científicas, etc.). E as relações institucionais 

(que são entendidas de diferentes maneiras: da representação da própria 

universidade nas inúmeras áreas em que é exigida até a criação e a manutenção de 

uma ampla rede de relações com outras universidades, empresas e instituições 

buscando reforçar o caráter teórico e prático da formação e, em alguns casos, seu 

caráter internacional) (ZABALA, 2004, p.109). 

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBN nº 

9.394/96, o art. 13 estabelece as seguintes responsabilidades aos professores: 

a) Participar da elaboração do Projeto Pedagógico do Curso ao qual pertencem. 

b) Elaborar e cumprir o Plano de Disciplina. 

c) Zelar pela aprendizagem dos alunos. 

d) Estabelecer estratégias de recuperação para alunos com dificuldades de 

aprendizagem. 

e) Ministrar os dias letivos e horas-aula estabelecidos pela legislação em vigor. 

f) Participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e 

ao desenvolvimento profissional. 
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Não há dúvida de que se está diante de um processo de ampliação do campo da 

docência universitária. Neste sentido, ao considerar a docência como uma atividade 

especializada, defendendo sua importância na abrangência da visão profissional. Assim, uma 

das características fundamentais circula em torno da docência como profissão e isto se opõe à 

visão não profissional. A profissão é uma palavra de construção social. É uma realidade 

dinâmica e transitória, calcada em ações coletivas. É produzida pelas ações dos atores sociais, 

no caso, os docentes universitários.  

A docência requer formação profissional para seu exercício: conhecimentos 

específicos para exercê-lo adequadamente ou, no mínimo, a aquisição dos conhecimentos e 

das habilidades vinculadas à atividade docente para melhorar sua qualidade. 

A docência universitária exige a indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

Faz parte dessa característica integradora a produção do conhecimento bem como sua 

socialização. A indissociabilidade aponta para a atividade reflexiva e problematizadora do 

futuro profissional, articulando: componentes curriculares, projetos de pesquisa e de 

intervenção, levando em conta que a realidade social não é objetivo de uma disciplina e isso 

exige o emprego de uma pluralidade metodológica.  

A Pesquisa e a Extensão indissociadas da Docência necessitam interrogar o que se 

encontra fora do ângulo imediato de visão. Não se trata de pensar na Extensão como diluição 

de ações - para uso externo - daquilo que a universidade produzir de bom.  

O conhecimento científico produzido pela universidade não é para mera divulgação, 

mas é para a melhoria de sua capacidade de decisão. 

Outra característica da docência universitária está ligada à inovação quando: 

 Rompe com a forma conservadora de ensinar, aprender, pesquisar e avaliar. 

 Ressignifica saberes, procurando superar as dicotomias entre conhecimento 

científico e senso comum, ciência e cultura, educação e trabalho, teoria e 

prática, entre outras. 

 Explora novas alternativas: teóricas e metodológicas em busca de outras 

possibilidades de escolhas. 

 Procura a renovação da sensibilidade ao alicerçar-se na dimensão estética, no 

novo, no criativo, na inventividade. 

 Ganha significado quando é exercida com ética. 
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Formar professores universitários, portanto, implica compreender a importância do 

papel da docência, propiciando profundidade científica e pedagógica que os capacitem a 

enfrentar questões fundamentais da universidade como instituição social, prática social que 

implica as ideias de formação, reflexão e crítica. 

Mediante toda esta reflexão, a aprendizagem é um processo complexo, que leva à 

construção de memórias. Aquilo que se aprende e depois se esquece, é como se nunca tivesse 

acontecido; o conjunto de coisas de que se lembra, constitui a identidade (constitui o 

“apreender”; aplicar em outras situações; transformar; assimilar; acomodar; tornar o 

conhecimento seu) (ANASTASIOU, 1998). 

Como refere Izaquierdo (1997), se não se lembra de nada, não será ninguém. 

Aprende-se lendo, ouvindo, errando, na prática, vivenciando situações observando 

os outros. Inúmeras são as formas de apreender e cada pessoa se vê única nesse processo e os 

professores precisam saber e aceitar essa realidade, pois também em vários momentos são 

estudantes no dia a dia de sua práxis (ANASTASIOU, 1997). 

Aprendizagem pode ser assim pensada como um processo de mudança provocado 

por estímulos diversos, mediado por emoções, que podem vir ou não a manifestar- se em 

mudança no comportamento da pessoa, pois as pessoas se lembram com mais facilidade do 

que lhe despertou sentimentos positivos, do que aquilo que lhe despertou sentimentos 

negativos ou indiferentes. As emoções contribuem fortemente na motivação para aprender; 

parecem dar cor e sabor ao que aprende (FLEURY e FLEURY, 2001). 

Ensinar é uma realidade difícil que pode ser questionada e pesquisada não só pela 

constatação de atos perceptíveis durante sua execução, em suas modalidades, sucessos e 

fracassos, mas também pela reflexão que causa sobre o seu significado na formação da 

personalidade e suas consequências para a vida social dos que aprendem. É um fenômeno de 

natureza relacional. 

 

2.2 Formação Continuada de Professores do Ensino Superior 

 

Quanto à Formação Continuada de Professores do Ensino Superior a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional – LDBN nº 9.394/96 em seu artigo 66 é bastante fragilizada e 

tímida. O docente universitário, de acordo com o enunciado legal, será preparado (e não 

formado) prioritariamente, nos Programas de Mestrado e Doutoramento. O parágrafo único do 

mesmo artigo reconhece o Notório Saber, título concedido por universidade com Curso de 

Doutoramento em área afim. 
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Vale salientar que os Programas de Pós-graduação se voltam para a formação de 

pesquisadores em seus campos específicos e sem exigência quanto à formação pedagógica de 

professores. A Resolução nº 3/1999 do CNE – Conselho Nacional de Educação exige a oferta 

de uma disciplina sobre Metodologia de Ensino nos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu. 

A Formação Continuada para a Educação Superior fica, portanto, a cargo das 

iniciativas individuais e dos Regimentos das instituições responsáveis pela oferta de Cursos 

de Pós-graduação. 

     O governo (MEC-Ministério da Educação/SESU- Secretaria de Educação 

Superior/CAPES-Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior/INEP- 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) determina os 

parâmetros de qualidade institucional, e algumas Instituições de Educação Superior 

organizam e desenvolvem um Programa de preparação de seus docentes, orientadas por tais 

parâmetros (Anexo B). 

     No conjunto articulado de ideias referenciais para o Ensino Superior, o Plano 

Nacional de Graduação-PNG: um projeto em construção está estruturado em torno de 

princípios e fundamentos, diretrizes, metas e parâmetros. A concretização das ideias desse 

Plano requer um novo perfil docente, ou seja, ter: 

a) Formação científica na área de conhecimento. 

b) Pós-graduação stricto sensu preferentemente, no nível de doutoramento. 

c) Domínio do complexo processo histórico de constituição de sua área. 

d) Ampla e crítica compreensão dos métodos que produziram o conhecimento 

acumulado. 

e) Competência pedagógica. 

f) Instituir em todas as IES programa de formação pedagógica em perspectiva 

continuada, provendo-se, inclusive, meios para adoção e absorção de novas tecnologias 

e metodologias de ensino. 

g) Os programas de pós-graduação devem oferecer a seus alunos a prática regular de 

monitoria supervisionada, disciplinas especiais e outras atividades correlatas, visando à 

preparação para a docência universitária nas respectivas áreas de conhecimento 

(FORGRAD, 2004, pp. 82-83). 

O papel da Universidade relacionado com a Formação Profissional necessita de 

uma redefinição que possibilite acompanhar a evolução tecnológica que definem os contornos 

do exercício profissional contemporâneo, considerando a formação acadêmica como tarefa 

que se realiza em tempo diferente daquele em que acontecem as inovações. Não se concebe 



38 

 

mais ser professor universitário de forma homogênea em todas as salas de aula visando à 

inserção de profissionais em um mundo de trabalho eclético. 

        Deve-se procurar desenvolver a capacidade de “aprender a aprender”, investigar 

constantemente, possibilitando aos egressos um maior domínio do saber (atitudes) em suas 

respectivas áreas de atuação criando condições de Permanente Processo de Formação 

Continuada, a partir da Formação Continuada de seus professores (ROSSI; PERNAMBUCO; 

1999). 

Pode-se dizer que, no século XXI, intensificou-se a preocupação com a qualidade 

da educação em todos os níveis, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior, sobretudo, 

no que diz respeito ao foco dessa Tese de Doutoramento, visando à permanência dos 

estudantes no meio estudantil e em particular no que diz respeito ao Ensino Superior com o 

objetivo de minimizar a evasão, o desinteresse, por meio do aprimoramento na qualidade do 

ensino, da aprendizagem e do relacionamento professor - aluno. Neste quadro se observa a 

abertura de espaço para o desenvolvimento de um movimento de formação continuada, 

orientada por propostas inovadoras e humanistas onde se tem por princípios básicos: 

a) Os processos participativos: onde a participação da comunidade acadêmica 

nas unidades de ensino se faz fundamental pelas formações continuadas. 

b) A criação de novas formas de organização do ensino: com a introdução no 

âmbito do currículo de novos conteúdos e práticas pedagógicas (aprendizagens ativas; 

aprendizagem significativa; aprendizagens por problematização; estudos de caso, dentre 

outros), com ênfase na integração dos conteúdos, a interdisciplinaridade e práticas 

curriculares que atendam a região onde a Instituição de Ensino Superior se encontre. 

c) Nova visão da profissão docente: que, além de ampliar os níveis de 

participação e decisões do profissional da educação, propõe que este deva orientar seu 

trabalho por uma reflexão crítica sobre sua prática e por compromissos éticos relacionados à 

superação dos mecanismos “interescolares”, mas também “extramuros”, preocupados com 

Responsabilidade Social permanente e não pontual devolvendo à comunidade do entorno, a 

sua cidadania e autonomia de sustentabilidade; pelas demandas sociais e por formar 

profissionais de excelência e humanistas (WHITTY, 2003; PACHECO, 2002; TARDIF, 

2000). 

Os professores que estão iniciando sua carreira no Ensino Superior são mais 

favoráveis à formação continuada, crê-se por serem principiantes; ávidos ao novo; ao 

inusitado, entre outros fatores, apesar da titulação, tendo uma maior aceitação e empenho ao 

longo de seu trabalho, pelo inédito, pelo conhecimento, competências e atitudes. 
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Para Vera (1988, p. 44): 

 

O professor principiante é uma pessoa, geralmente jovem, que se encontra em um 

momento de transição entre os conhecimentos, habilidades, destrezas e atitudes 

aprendidas ao longo de três anos de estudos teórico práticos, e coloca em ação o 

aprendido em um marco real de intervenção pedagógica. 

 

Na verdade, não basta saber o que fazer chegar aos alunos (conhecimento), há 

também que saber como fazer chegar esse conteúdo teórico e prático aos alunos 

(competências pedagógicas). Não se quer dizer com isto que o único recurso que pode ser 

mobilizado para agir de forma competente na relação pedagógica seja um conhecimento 

acadêmico e teórico dessa natureza. 

Pensa-se que o saber que é construído na e pela prática profissional docente é 

também um recurso muito útil que pode ajudar à construção das competências pedagógicas. 

Essencial são ainda as atitudes desses docentes; diante a esta questão, ou seja, às suas 

disponibilidades para adquirir novos recursos (conhecimento, entre outros), nomeadamente 

por meio da formação continuada, que lhes possibilite serem mais competentes 

pedagogicamente. 

Necessita-se, portanto, de estudos sobre os atores (nomeadamente os professores) 

e a instituição/local onde trabalham (no caso a Instituição de Ensino Superior). Tais estudos 

permitirão conhecer melhor o fenômeno e a partir deles delinear estratégias de formação 

continuada. 

Precisa-se primeiramente refletir sobre o que se sabe; sobre o que é ser 

participante ativo do processo de construção do ensino – aprendizagem. Para tanto, tem que se 

remeter às noções de: conhecimento, competências e atitudes. 

Em 1973, McClelland publicou o paper Testing for Competence rather than 

Intelligence, iniciando o debate sobre competência entre os psicólogos e os administradores 

nos Estados Unidos. A competência, segundo este autor, é uma característica subjacente a 

uma pessoa que é casualmente relacionada com desempenho superior na realização de uma 

tarefa ou em determinada situação. Diferenciava assim competência de aptidões, que para o 

autor vinha a ser, talento natural da pessoa, o qual podia vir a ser aprimorado; habilidades, 

que consistia na demonstração de um talento particular na prática e conhecimento: o que as 

pessoas precisariam saber para desempenhar uma tarefa (MIRABILE, 1997). 

Mas, definir competência somente como desempenho superior na realização de 

uma tarefa em determinada situação torna-se extremamente simplista necessitando de uma 

reanálise e aprofundamento de sua conceituação, quando se encontra em Spencer e Spencer 



40 

 

(1993); Mirabille (1997), um conceito mais aprofundado pensado como conjunto de 

conhecimento, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que 

justificam um alto desempenho, que estão fundamentados na inteligência e personalidade das 

pessoas. 

O conceito de competência sendo analisado sob esse prisma fica muito restrito à 

qualificação e ao processo de formação profissional deixando ainda uma lacuna importante 

relacionada ao apropriar-se do saber, saber colocar em prática o conhecimento construído, 

fazer seu. Nesse sentido competência não se restringe mais somente à qualificação, à 

associação de conhecimento, habilidades e melhores desempenhos, indo muito além, ou seja, 

necessita que o sujeito esteja sempre disponível ao novo; precisa que o sujeito esteja 

mobilizado para resolver novas situações; ser acessível à comunicação compreendendo o 

outro e a si mesmo entrando em acordo sobre objetivos organizacionais, partilhar normas 

comuns para a sua gestão, inclusive enquanto professor, gestor de sua sala de aula 

(ZARIFIAN, 1999). 

A noção de competência a partir da década de 1990 do século XX torna-se cada 

vez mais complexa somando-se às contribuições de autores franceses tais como: Perrenaud 

(1990); Le Boterf (1995); autores ingleses como: Billis e Rowbottom (1987), Stamp e Stamp 

(2014), como também outros autores, entre eles: Rhinow, (1998); Amatucci, (2009); Fleury e 

Fleury, (2000); Hipolito, (2000); Rodrigues, (2000); Ruas, (2000) gerando novas perspectivas 

e enfoques embasados na inteligência prática para situações apoiadas em conhecimento 

adquirido e transformado de acordo com a complexidade das situações que se apresentam. 

Para Le Boterf (1995), a competência está apoiada em três eixos formados: pela 

pessoa (sua biografia ou sua história de vida conforme a Psicopedagogia a denomina e a 

socialização), pela sua formação educacional e pela sua experiência profissional. 

A competência é, portanto, um conjunto de aprendizagens: sociais, cognitivas e 

comunicacionais nutridas pela aprendizagem e formação do professor. 

Segundo Le Boterf (1995): competência é um saber agir responsável e que é 

reconhecido pelos outros. Implica saber como mobilizar, integrar, sensibilizar, encantar e 

transferir o conhecimento, habilidades e atitudes, num contexto profissional determinado. 

A competência individual encontra seus limites, mas não sua negação no nível dos 

saberes alcançado pela sociedade, ou pela profissão do indivíduo, numa época determinada, 

pois são passíveis devido às habilidades e atitudes de constantes evoluções. As competências 

são sempre contextualizadas de acordo com o momento; com a rede de conhecimento com a 

qual o sujeito está envolvido. Daí a necessidade de atualização e Formação Continuada dos 
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Professores do Ensino Superior, pois, o conhecimento não adquire status de competências a 

não ser que seja comunicado e utilizado. A rede de conhecimento em que se insere o 

indivíduo é fundamental para que a comunicação seja eficiente e gere competências. 

A noção de competência aparece assim associada a verbos como: saber agir, 

integrar saberes múltiplos e complexos, saber aprender, saber engajar-se, assumir 

responsabilidades, ter visão estratégica, querer fazer a diferença, sair da zona de conforto. 

Precisa-se refletir, portanto, sobre o significado de cada um dos verbos 

apresentados acima por Le Boterf (1995): 

 Saber Agir: saber escolher; saber decidir. 

 Saber Comunicar: Compreender, trabalhar, transmitir informações, 

conhecimento. 

 Saber Aprender: Trabalhar o conhecimento e a experiência, rever modelos 

mentais; saber desenvolver-se. 

 Saber Engajar-se: Comprometer-se. 

 Assumir Responsabilidades: Ser responsável, assumindo os riscos e 

consequências de suas ações e sendo por isso reconhecido. 

 Ter Visão Estratégica: Conhecer e entender o seu ambiente, identificando 

oportunidades e alternativas. 

 Fazer a Diferença: Conhecer cada aluno elencando suas competências e seu 

conhecimento, levando em consideração e valorizando a cultura, o meio, etnia, usos e 

costumes. 

 Sair da Zona de Conforto: Saber que o aluno tem saberes e que o meu saber 

(o do professor) não é absoluto e inquestionável. Que o conhecimento se constrói com a 

participação ativa dos estudantes por meio da ação – reflexão – ação (PIAGET, 1980). 

Necessita-se desconstruir o conceito de quem ensina e de quem aprende em 

primeiro lugar. Pois, essa questão que parece a princípio muito simples implica em recuperar 

momentos em que o conhecimento se mistura com a emoção sinalizando situações positivas, 

tensas e angustiantes pelas quais passam professores e alunos em sala de aula. 

De um lado, os professores porque não sabem o motivo pelo qual os alunos não 

aprendem e do outro, os estudantes porque não compreendem porque os professores não 

utilizam de meios facilitadores, motivacionais para que entendam e se apropriem do 

conhecimento; do novo; inusitado. Para tanto, necessita-se também saber o que é docência. 
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Por meio de pesquisas científicas e grupos focais tem-se um parâmetro do 

conhecimento, competências e atitudes entre professores do Ensino Superior, 

principalmente da Área da Saúde, onde pela troca de experiências e o (re) pensar de como 

aplicar, acontece realmente à prática. 

Grandes desafios afetam esse encontro entre os dois processos, “ensinar e 

aprender”, entre esses dois sujeitos (professor e estudante), pois, a observação revela que a 

relação tanto pode ser fácil e produtiva; quanto difícil; parcial ou nula dependendo muito da 

disponibilidade ao novo; da aplicabilidade em sala de aula do que se vivenciou em formações 

continuadas, de acordo com o que se acredita em termos de Educação no Ensino Superior ou 

do que se propõem a conhecer e ressignificar. Em consequência, as condições do estudante, 

tanto quanto do seu processo de aprender, diante do ensino oferecido, têm grande relevância 

dentro da relação indicada, desde que perceba a real vivência do professor (atitudes). 

É uma dinâmica com muitas variáveis, uma pertencendo às condições cognitivas e 

afetivas do estudante, outras à atuação do professor, aos recursos e estratégias utilizadas e 

mesmo a todo contexto sócio econômico, cultural no qual se insere.  

Necessita-se desconstruir o conceito de quem ensina e de quem aprende em 

primeiro lugar. Pois, essa questão que parece a princípio muito simples implica em recuperar 

momentos em que o conhecimento se mistura com a emoção sinalizando situações positivas, 

tensas e angustiantes pelas quais passam professores e alunos em sala de aula. 

De um lado, os professores porque não sabem o motivo pelo qual os alunos não 

aprendem e do outro, os estudantes porque não compreendem porque os professores não 

utilizam de meios facilitadores, motivacionais para que entendam e se apropriem do 

conhecimento; do novo; inusitado. Para tanto, necessita-se também saber o que é docência. 

Por meio de pesquisas científicas e grupos focais tem-se um parâmetro do 

conhecimento, competências e atitudes entre professores do Ensino Superior, 

principalmente da Área da Saúde, onde pela troca de experiências e o (re) pensar de como 

aplicar, acontece realmente à prática. 

Não existem duas pessoas que ensinam e aprendem de formas iguais e que tenham 

interesses iguais, mas sim semelhantes. Sendo assim, o ser humano se tornou uma presença 

que, reconhecendo a outra como um “não eu”; reconhece a “si próprio”.  

É uma dinâmica com muitas variáveis, uma pertencendo às condições cognitivas e 

afetivas do estudante, outras à atuação do professor, aos recursos e estratégias utilizadas e 

mesmo a todo contexto sócio econômico, cultural no qual se insere.  
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Estamos diante de uma tendência internacional (TARDIF, LESSARD e 

GAUTHIER, 1991) sobre a necessidade de Formação Continuada de Professores do Ensino 

Superior, que é incontestada; ela requer estratégias, estudos científicos, atores e instituições a 

serem pesquisadas (ALTET 1997). 

Diferentes autores (APPLE, 2001; WHITTY, 1996, 2003; TORRES, 1996; 

CORAGGIO, 1996), preocupados com uma reflexão mais crítica e minuciosa sobre educação, 

têm-se oposto a políticas educacionais que possuem como preocupação a eficiência interna do 

sistema, em termos de custos, e com sua eficácia externa, em termos de sua adequação ao 

mercado de trabalho. Os autores citados mostram que essas políticas estão em confronto com 

ideais e compromissos como: valores éticos, educacionais, daqueles que entendem que a 

educação se constitui em um processo de formação continuada para o exercício pleno da 

cidadania e de profissionais com conhecimento, competências e atitudes em seus campos de 

atuação enfatizando sua importância para a criação e/ou consolidação da real democracia. 

Com o processo de globalização, tudo no mundo sofre alterações, inclusive o que 

diz respeito à docência universitária exigindo formação continuada na área de conhecimento 

em que os professores foram formados. Passa-se à etapa da exigência de desempenho de 

excelência tornando-se definidores: competências e competitividade; inserção do profissional 

na sociedade e no mercado de trabalho com excelência; a utilização de tecnologias de 

informação na sua docência produzindo seu trabalho não mais de forma isolada, mas em redes 

acadêmicas nacionais e internacionais dominando dessa forma o conhecimento 

contemporâneo utilizando formas de ensinar variadas; dominando a linguagem 

corporal/gestual e buscando a participação do estudante orientando-o para a resolução de 

problemas (atitudes), entre outros (CUNHA, 1990). 

A Formação Continuada dos Professores se transforma atualmente em um 

“dilema” como diz Saviani (2009, p.151), “[...] situação embaraçosa com duas saídas 

igualmente difíceis”, diante do confronto entre os dois modelos: aquele centrado nos 

conteúdos culturais - cognitivos e aquele referido ao aspecto pedagógico-didático. Como, 

porém, articulá-los adequadamente? 

Tudo indica que a raiz desse dilema está na dissociação entre os dois aspectos 

indissociáveis da função docente: a forma e o conteúdo. 

Ora, se a raiz do dilema está na dissociação entre os dois aspectos que 

caracterizam a função docente, compreende - se que ambos os modelos culminem em saídas 

embaraçosas, isto é, que não resolvem o dilema em que eles próprios se constituem. Segue-se, 

pois, que as duas vias propostas constituem os elementos do próprio problema cuja solução se 
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busca, não podendo ser, pois, alternativas para resolvê-lo. Quais seriam, então, as perspectivas 

de solução do dilema? 

Dispondo os conhecimentos numa forma que visa viabilizar o processo de 

transmissão-assimilação que caracteriza a relação professor-aluno em sala de aula, mal ou 

bem os livros didáticos fazem a articulação entre a forma e o conteúdo. A questão pedagógica 

por excelência, que diz respeito à seleção, organização, distribuição, dosagem e sequenciação 

dos elementos relevantes para a formação dos educandos é, assim, realizada pelo livro 

didático no que se refere à pedagogia escolar; o livro se transforma, ainda que de modo 

“empírico”, isto é, sem consciência plena desse fato, no “grande pedagogo” de nossas escolas. 

Efetivamente, é ele que, geralmente de maneira acrítica, dá forma prática à teoria 

pedagógica nas suas diferentes versões. O que foi dito pode ser verificado ao se constatar que, 

na medida em que se alteram as influências teóricas e pedagógicas, os livros didáticos mudam 

e se tornam atraentes e significativos em qualquer nível de ensino. 

Quando se recupera a ligação entre os dois aspectos que caracterizam o ato 

docente, ou seja, evidenciando os processos didático-pedagógicos pelos quais os conteúdos se 

tornam assimiláveis pelos alunos no trabalho de ensino-aprendizagem, o dilema será 

superado. 

Complementando essa reorganização dos currículos dos Cursos de Licenciatura e 

Bacharelado, considera-se que o caminho trilhado no âmbito da pesquisa para superar as 

compartimentalizações departamentais poderia ser tentado também no âmbito do ensino. 

Pensa-se que chegou o momento de organizar grupos de ensino nas diferentes disciplinas dos 

currículos escolares que reúnam docentes das Faculdades e de outras unidades acadêmicas em 

torno de Projetos de Ensino que configurem novas estratégias de ensino e aprendizagem. 

Espera-se que, pelo caminho sugerido, se delineiem perspectivas que permitam 

superar os dilemas com que se debatem hoje em dia diante da tarefa relativa à Formação 

Continuada de Professores (SAVIANI, 2009). 

Compreende-se que os saberes dos professores resultam de múltiplas fontes e é 

um processo que se constrói ao longo do tempo e permanentemente aliando teoria, prática e 

reflexão constante, segundo Tardif (2000). 

Gauthier (1999) lembra que a formação continuada de professores quer da 

Educação Infantil até o Ensino Superior, não é neutra, pois, implica em observação, análise e 

interpretação das ações desses professores visando um ou vários objetivos pré-determinados. 

Nos últimos anos do século XX, tornou-se forte, nos mais variados setores 

profissionais e universitários, a questão da imperiosidade de Formação Continuada como um 
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requisito para o trabalho. A ideia de atualização constante, em função das mudanças nos 

conhecimentos, nas tecnologias e no mundo do trabalho. 

Desta forma, a Formação Continuada foi colocada como aprofundamento e 

avanço na formação dos profissionais da educação, exigindo o desenvolvimento de políticas 

nacionais ou regionais em resposta a problemas característicos do sistema educacional. 

No que diz respeito à Formação Continuada de Professores, a Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, define no art. 63, inciso III, que as instituições 

formativas deverão manter “[...] programas de formação continuada para os profissionais de 

educação dos diversos níveis” (BRASIL, 1996). 

Nessa perspectiva deve-se fazer uma reflexão mais criteriosa sobre a Formação 

Continuada de Professores do Ensino Superior, pois, historicamente, ele tem como base a 

profissão que exercem no campo de trabalho, considerando-a legítima e inquestionável o seu 

saber profissional; teoricamente não necessitando submeter-se a formações continuadas de 

“um saber que já é seu”. 

Lucarelli (2000, p. 23) pontua que o pedagogo quando começa a ser solicitado a 

participar de planejamentos pedagógicos e organizar as formações continuadas de professores 

de áreas que teoricamente não lhe diziam respeito, tais como: Medicina, Direito, Engenharia, 

Arquitetura, entre outras, era visto como mero coadjuvante, ou seja, “[...] um estrangeiro em 

territórios acadêmicos de outras profissões”. 

A resistência quanto à Formação Continuada de Professores do Ensino Superior 

recebeu forte influência das Ciências Exatas e da Natureza que possuía a condição definidora 

do conhecimento socialmente legitimado, tendo um valor significativamente maior do que o 

pedagógico e das humanidades na formação dos professores, fazendo com que permanecesse 

o conservadorismo, como afirma Kessler (2002). 

Quando se fala em Formação Continuada de Professores não se pode deixar de 

reportar a Mello (1982) sobre o caráter mediador da Instituição para estudar as representações 

e expectativas do professor face à academia, ao aluno e aos papeis que desempenha. A 

competência técnica do professor envolveria tanto o domínio dos conteúdos de ensino como o 

seu entendimento a respeito das relações entre os vários aspectos da escola, incluindo-se o 

peso da formação sobre o modo como percebe a sua organização e os resultados de sua ação. 

Segundo Mello (1982), ao pensar a “Formação Continuada de Professores” em 

qualquer nível de ensino, faz-se necessário balizar três pilares fundamentais na práxis 

professoral: conhecimento (saber); competências (saber fazer); atitudes (saber aplicar na 

prática em qualquer situação, ou seja, fazer). 
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A docência universitária tem sido matéria de muita reflexão tanto pelo Ministério 

da Educação quanto pelas Universidades e Faculdades, que por sua vez pressupõe a Formação 

Acadêmica Docente Continuada, apesar do que, muitas vezes não há uma compreensão do 

que vem a ser o “não só mais ministrar aulas”. Desta forma, o que mais seria solicitado ao 

docente no Ensino Superior além de ministrar aulas? Como sensibilizar o corpo docente que o 

novo, o inusitado é estimulador, porém, sempre se terá uma parcela de professores mais 

tradicionais arraigados à ideia e práticas pedagógicas de que o professor é o único detentor do 

conhecimento? 

Questões novas passam a ocupar lugar comum: quem é o professor do Ensino 

Superior? Ele está preparado para acompanhar as mudanças do século XXI? A resposta se 

torna cada vez mais complexa, pois há uma diversidade de opiniões. Na área do conhecimento 

exige-se, cada vez mais, Formação Continuada em Cursos de Pós-Graduação. Mas, será que o 

Professor do Ensino Superior das mais diversas áreas, inclusive da Saúde, está preparado 

didática e pedagogicamente para ministrar aulas na Graduação? 

O professor para conceber a Formação Continuada necessita compreender a sua 

trajetória profissional, além de incluir a ideia de uma trama de percursos incorporando a 

noção de “eu profissional”, a fim de realmente contemplar-se em sua unidade 

(pessoa/profissional) (CAVACO, 1991). 

A Faculdade, portanto, não pode se fechar às mudanças que ocorrem no mundo 

acadêmico globalizado; à legislação pertinente a essas mudanças faz com que as 

Universidades e Faculdades resinifiquem seu papel enquanto Instituição de Ensino Superior. 

O eu profissional constitui-se na dinâmica entre o eu individual e o eu coletivo. 

O Eu Individual envolve um complexo subjetivo formado pelo eu real, eu ideal e eu 

idealizado. O primeiro decorre da possibilidade do professor dar-se conta de suas reais 

possibilidades e perceber-se de forma autêntica. O segundo compreende ao que o professor 

gostaria de ser, mas sabe que não é segundo: seus valores, ideais e aspirações, compartilhados 

com o grupo. O terceiro advém da ilusão de ser perfeito (CAVACO, 1991). 

Por premissa, considerando o tipo de Graduação realizada, encontram-se, 

exercendo a docência no âmbito universitário, professores sem formação didática em Cursos, 

cuja base é: Bacharelado, que é o caso, dos Cursos da Área da Saúde; outros, que trazem sua 

experiência profissional para a sala de aula; e, outros ainda, sem experiência profissional ou 

didática, oriundos de Curso de Especialização Lato Sensu ou Stricto Sensu selecionados para 

ministrar aulas na Graduação pelos títulos acadêmicos e não pela formação de base e 

experiência acadêmica infringindo, desta forma, um princípio básico tanto da Lei de 
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Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN) nº 9.394/96 como do Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior (SINAES) de agosto/2015 que conforme explanado 

anteriormente deixa claro a necessidade de 02 (dois) anos de experiência profissional; 03 

(três) anos de formação acadêmica e titulação Stricto Sensu. 

No Ensino Superior existe uma grande preocupação pela defesa da legitimidade 

do conhecimento dos professores, enquanto constituindo um campo valorizado e respeitado 

quanto aos conteúdos do currículo, mas que não podem ser estáticos e sim dinâmicos; da 

formação continuada do educador, no contexto da especificidade e importância do papel 

dos processos da educação e do ensino, no elenco das competências e atitudes que propiciem 

o ensino – aprendizagem de excelência, onde professores e estudantes sintam prazer em estar 

na academia (OLIVEIRA, 2000). 

Está-se em busca de novos referenciais onde se desperte por parte do professor 

esse movimento da reflexividade de seu trabalho e de sua formação continuada havendo 

abertura para um diálogo maior com diferentes perspectivas. É hora de discutir essa Formação 

no Ensino Superior, especificamente na Área da Saúde independente de titulação, pois nota-se 

ainda grande individualismo na academia, onde se discute a interdisciplinaridade e se vive a 

dispersão e a individualidade não só de cada professor que vem, ministra sua aula sem 

articulação com as disciplinas do próprio semestre, como do Curso em relação aos demais, 

formando-se ilhas isoladas, ou seja, vários núcleos dentro de uma mesma Instituição, não se 

importando com o tripé da educação: conhecimento, competências e atitudes. 

É chegado o momento de conseguir consolidar o pilar central do campo da 

Formação Continuada no Ensino Superior, mantendo a especificidade de cada Curso; turma; 

estudante e professor para que não se percam as características particulares de cada curso. 

Falar em formação é falar em: conhecimento, competências e atitudes. 

Segundo Minayo (1991), interdisciplinaridade na área da saúde apresenta-se como 

uma exigência interna, pois, a saúde e a doença no seu âmbito social envolvem 

simultaneamente relações sociais, emocionais, afetivas e biológicas, além de razões sócio, 

históricas e culturais dos indivíduos e grupos. 

Com efeito, apresenta-se um paradigma formativo profissional, por um lado, 

baseado nas Teorias sobre A Reflexividade de Dewey (1989) atualizadas por Schön (1992); e 

por outro, os aportes teóricos do Sócio Construtivismo de Vygotsky (1978) e outros 

pensadores que marcaram essa corrente das Ciências Sociais. Esta consistente bagagem 

teórica se concentra em um modelo de formação profissional ética, educativa que se requer 

nos tempos atuais, sem se descuidar a importância da interação com outros profissionais, 



48 

 

propiciando a interdisciplinaridade, em uma dinâmica de ajuda mútua como base para a 

aprendizagem das competências docentes e a melhoria do desempenho profissional (PUJOL, 

2011). 

A prática reflexiva dá seus frutos em forma de propostas de formação continuada, 

formação inicial, ajuda ao desenvolvimento profissional, entre outras. Nesta tese, dar conta 

desses avanços é ao mesmo tempo promover um diálogo o mais frutífero possível entre todas 

as pessoas interessadas com a formação continuada e o desenvolvimento de competências e 

atitudes dos professores, do Ensino Superior, que queiram participar com suas reflexões, 

experiências, conhecimento, investigações, competências e atitudes. 

As características que melhor definem a orientação para a prática reflexiva são: 

a) Paradigma formativo que parte da prática e se reverte nela: concedendo 

um valor epistemológico primordial ao conhecimento prático e profissional em constante 

retroalimentação com a formação teórica dos formadores. 

b) A prática reflexiva como fonte geradora de conhecimento profissional 

situado: de valor significativo e funcional para o docente. 

c) Perspectiva sociocultural: que atribui ao desenvolvimento das funções 

mentais superiores basicamente à interação social e cultural. 

d) Enfoque social e construtivista do desenvolvimento cognitivo: que 

considera a linguagem como instrumento mediador por excelência. 

e) Pedagogia personalista: que acredita na pessoa do docente, na sua 

singularidade e seu desenvolvimento. 

f) Interação entre profissionais: de base vygotskiana, como situação 

dinamizadora de processos reflexivos que promovem o desenvolvimento e as competências 

pessoais, profissionais e coletivas. 

g) Psicologia da Gestalt: conceituação teórica e prática dos processos de ensino-

aprendizagem. 

h) Equilíbrio entre a Fenomenologia e a Filosofia Realista: a primeira descobre 

e dá valor à subjetividade da pessoa e sua própria construção do conhecimento; a segunda 

reconhece a realidade objetiva, externa à subjetividade docente que necessita integrar-se na 

profissão docente (sistema educativo, as instituições educativas, o currículo, as competências 

profissionais, entre outras). 

i) Transferência do Conhecimento como Construção Pessoal: superação de 

modelos e metodologias docentes, baseados na transmissão e na realidade local. 
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j) Desenvolvimento da Reflexão Docente (competência reflexiva): competência 

profissional básica que ativa de forma habitual as atitudes profissionais do docente assim 

como sua cultura profissional. 

k) Metodologias baseadas na Aprendizagem Reflexiva: reflexão metodológica 

sobre situações e experiências do cenário profissional, na formação inicial e na formação 

continuada. 

l) Perspectiva sistêmica e holística: una perspectiva sensível e atenta com a 

complexidade e a contextualização, ambas entendidas como dimensões naturais dos processos 

educativos e formativos. É uma visão holística que conduz à integração unitária e global de 

todos os conhecimentos da pessoa e se traduz em um discurso interdisciplinar aliado ao 

acadêmico disciplinar e não fragmentado. 

Alguns autores (HÜHNE, 1995; SEVERINO, 1993), na reflexão que fazem sobre 

a Formação Continuada de Professores pontuam a importância de se refletir sobre o papel do 

Ensino Superior não mais como um processo de transmissão de conhecimentos dogmáticos, 

devendo ser responsabilidade dos Cursos de Nível Superior atuar no sentido de estimular o 

raciocínio, desenvolvendo no estudante uma postura reflexivo-crítica, questionadora e 

investigadora e não passiva de aceitação do que é estabelecido como verdade, tornando a 

aprendizagem uma arte e o pensamento um prazer. 

Esse processo de ensino-aprendizagem, segundo Coll (1994, p. 113) se dá por 

meio da interação interpessoal, pelas formas como o professor propicia ao aluno interagir com 

o objeto do conhecimento, tendo sempre claro que o docente, nesses encontros, “[...] aparece 

como um verdadeiro mediador e determina com suas intervenções que as tarefas de 

aprendizagem ofereçam uma maior ou menor margem para a atividade auto estruturante do 

aluno”. 

A aprendizagem torna-se uma atividade interpessoal, articulada pela interação do 

aluno e do professor, em torno da realização de tarefas definidas.  Esses agentes (professor e 

aluno) trazem para a sala de aula sua bagagem de conhecimento, competências, valores e 

expectativas que, de acordo com as relações estabelecidas, poderá propiciar o 

desenvolvimento de seu senso crítico, discernimento, responsabilidade individual na 

construção de seu saber para que possam ter atitudes responsáveis e compatíveis com a 

profissão escolhida. 

Eis porque para Coll e Solé (1996, p. 294) “[...] a aula configura um espaço 

comunicativo regido por uma série de regras cujo respeito permite que os participantes [...] 

possam comunicar-se e alcançar os objetivos a que se propõem”. 
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A apropriação do conhecimento implica um determinado processo de 

aprendizagem que depende da motivação e da capacidade do aluno em agir e interagir sobre 

esse conhecimento que poderá resultar em apreensão. 

A Formação Continuada de Professores da Área de Saúde no Ensino Superior tem 

que ser pensada como um processo contínuo, percebendo-a como fator de relevância na busca 

de uma educação de qualidade, a partir do pensar em transformações, de sair do “lugar 

comum”, de “fazer a diferença” em educação como processo permanente de construção e 

reconstrução dos saberes: teóricos e práticos. 

A Formação Continuada de Professores do Ensino Superior na Área da Saúde 

deve contemplar não apenas a dimensão objetiva da competência técnica, mas o compromisso 

com autoconhecimento, a construção da autonomia acadêmica de professores e estudantes e o 

compromisso em propiciar a aplicabilidade desse conhecimento no campo profissional de 

atuação que denominamos atitudes. 

Hoje em dia não se admite competências como simplesmente campo aplicativo de 

técnicas de uma ciência do conhecimento, segundo Pimenta (2008). As contribuições da 

Formação Continuada no Ensino Superior podem e devem se realizadas de múltiplas formas 

ultrapassando resultados restritos de aplicabilidade de algumas pesquisas, mas sim levando 

em consideração as necessidades locais, regionais, dos Cursos em questão. 

Para Ludke (2003), é impossível falar em professor pesquisador sem citar o nome 

de Laurence Stenhouse que, já na década de 1970, acreditava que todo educador tinha de 

assumir seu lado experimentador no cotidiano e transformar a sala de aula em laboratório, 

com o ensino baseado na pesquisa e na descoberta, lançando mão de estratégias variadas, 

dominando sua prática pedagógica, buscando as melhores soluções de garantia da 

aprendizagem. Alertava também para o fato de que o professor, principalmente universitário, 

deve estar aberto para aprender continuamente. 

 

 

2.4  Conhecimento, Competências e Atitudes dos Professores no Ensino Superior 

 

O professor, em sua prática docente se depara com problemas e dificuldades de 

ordem formativa, epistemológica e pedagógica. Essas dificuldades e impasses têm reflexos 

diretos e imediatos na formação acadêmica e intelectual do aluno. Neste sentido, a obra de 
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Bachelard (1996) pode ser tomada como referência para analisar as práticas científicas, 

incluindo a prática docente e a epistemologia subjacente a elas. 

O autor afirma que é em termos de obstáculo que se deve colocar o problema do 

conhecimento científico e a superação desse obstáculo se inicia com urna nova pedagogia 

que é aquela que Bachelard (1996) chama de Pedagogia Científica, na qual o esforço do 

professor consiste em fazer com que os alunos mudem de cultura científica adquirida, daquela 

percebida na vida cotidiana. 

Bachelard (1996, p. 22), ao tratar da Pedagogia Científica, faz uma primeira 

reflexão sobre a Filosofia da Ciência e apresenta uma concepção do conhecimento científico 

como um “processo contínuo de retificação” movido pela superação dos obstáculos 

epistemológicos. Chama atenção por um diálogo entre razão e experiência e por uma razão 

que procura desaprender. Para o autor, a noção de obstáculo epistemológico “[...] pode ser 

estudada no desenvolvimento histórico do pensamento científico e na prática da educação”. 

Tornam-se, pois, importantes na formação do professor/pesquisador a reflexão e a apreensão 

da concepção de conhecimento que fundamenta sua prática pedagógica. O conhecimento se 

estrutura na fronteira do desconhecido e do conhecido, instaurando a permanente necessidade 

de rupturas e a abertura a uma dialética da descontinuidade, de um novo olhar para o mesmo 

objeto. 

Becker (1993, p. 331) chama a atenção para a questão, afirmando que “[...] a 

epistemologia subjacente ao trabalho docente é a empiricista e que só em condições especiais 

o docente afasta-se dela, voltando a ela assim que a condição especial tiver sido superada”. 

Na concepção empiricista, o conhecimento é exterior ao sujeito. O empirismo 

representa uma posição filosófica que considera a experiência como referência e critério de 

validação do conhecimento. A partir dessa concepção, a forma de conhecer deriva da 

experiência sensível e dos dados acumulados. Para os empiristas “nada está no intelecto que 

não tenha passado antes pelos sentidos”, ensejando uma valorização excessiva da experiência. 

O saber epistemológico do professor torna, sem dúvida, sua prática docente mais 

consolidada e consciente e permite fundamentar as bases da formação continuada como 

dimensão da formação do aluno. A prática científica do professor está pautada por variada 

epistemologia. No entanto, é no interior de concepções abertas e dialéticas que o 

conhecimento encontra sua possibilidade de renovação. Tal concepção epistemológica 

implica, por parte do docente, a adoção de uma “metodologia consciente” que privilegie uma 

pedagogia em constante ruptura com o conhecimento usual. 
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Ao chamar de Pedagogia Científica (nomenclatura esta utilizada pela primeira vez 

no início do século XX, por Maria Montessori em seu Livro A Criança) aquela que incentiva 

o aluno a desenvolver sua capacidade de autonomia intelectual e de criação de novos 

conhecimentos, Bachelard (1996) se contrapõe aos empiristas e formula sua concepção de 

conhecimento “como um processo contínuo de retificação do saber”. 

Para ele, é tarefa do professor colocar a cultura científica em estado de 

mobilização permanente, substituindo o saber fechado e estático por um conhecimento aberto 

e dinâmico, estimulando o aluno a aproveitar todas as oportunidades de raciocinar, no 

emprego das diversas variações do pensamento, que atualmente se denomina competências. 

Para Bourdieu (1983), no Ensino Superior, quando se caracteriza o campo 

científico e discute a competência científica do professor ela é resultante da mediação entre 

competência técnica e poder social, sendo a primeira definida no próprio campo científico, de 

sua formação. O conceito de competências é apresentado como inédito na organização 

curricular – um “novo” paradigma educacional. Por intermédio do conceito de competências, 

é organizado o currículo acadêmico que objetiva construir a qualidade da formação 

docente/discente. 

A dificuldade em conceituar competências, necessitou que o Ministério da 

Educação esclarecesse em que se baseava a formação de professores como a “capacidade de 

mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e experienciais da vida 

profissional e acadêmica, para responder às diferentes demandas das situações de trabalho” 

(REFERENCIAIS PARA FORMAÇÃO DE PROFESSORES, 2013, p. 61). 

A importância desses referenciais para as reformas educacionais brasileiras 

culminaram em um “repensar” sobre o conceito de competências para Formação de 

Professores no Ensino Superior, sendo por intermédio desse conceito “repensado” que se 

estabeleceu a devida relação entre educação, mercado de trabalho e humanização. É defendida 

como necessária uma nova concepção para a formação de professores brasileiros capaz de 

superar a formação fragilizada que vem sendo observada no desempenho do seu quadro 

docente, principalmente nos professores da área de saúde que não têm na sua formação básica 

disciplinas de didática, teorias e práticas pedagógicas. Dessa forma, é reforçada uma relação 

prioritária entre o desempenho do professor e o de seus alunos. 

Na análise da (LDBN) Lei de Diretrizes e Bases Nacional nº 9.394/96, fica 

manifesto que o professor universitário deve ter: 

a) Competência técnica compreendida como domínio da área de conhecimento. 
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b) Avaliação do desempenho individual das Instituições de Ensino Superior, 

que destaca as funções universitárias. 

c) Avaliação do Ensino de Graduação. Com a implantação desse amplo Sistema 

de Avaliação Nacional da Educação Superior (SINAES), o professor passa a ter avaliado o 

seu desempenho, inclusive o didático. 

A Proposta para Formação Continuada de Professores, sustentada pelo 

desenvolvimento de competências, anuncia uma proposta de aperfeiçoamento constante que 

possibilita uma atualização diferenciada da aprendizagem e do trabalho docente para 

valorização tanto do professor, quanto do Ensino Superior de excelência. Tal proposta 

apresenta um novo viés no ensino que tende sensibilizar que não só o conhecimento teórico 

basta na formação acadêmica como também a mediação pedagógica (competências e 

atitudes). Nessa concepção, o conhecimento e a prática acabam assumindo papeis de igual 

relevância na formação dos professores e dos futuros profissionais que são formados pela 

academia com uma bagagem teórica prática e humanista de qualidade para a região, fazendo a 

diferença em sua atuação para a comunidade onde a Faculdade está inserida. 

O fator definidor da seleção de professores, até então, era a competência científica 

(conhecimento). Zabalza (2004) atribui três funções aos professores universitários: o ensino 

(docência); a pesquisa; e a administração em diversos setores da instituição. 

Novas funções agregam-se a estas, tornando mais complexo o exercício 

profissional dos professores, onde a Faculdade em reunião de Diretores e Coordenadores, 

refletindo acrescentou o que se denomina de OPEGAPE que compõe: Orientação, pesquisa, 

extensão, gestão, avaliação e ensino, ficando dessa forma o professor bem mais próximo do 

estudante criando um maior vínculo no acompanhamento de sua trajetória acadêmica 

favorecendo a interdisciplinaridade. Isso é o que denominamos: Conhecimento, 

Competências e Atitudes em Educação. 

Competência é uma palavra utilizada para designar uma pessoa qualificada para 

realizar algo ou estar disponível a se apropriar do “novo” e em se tornar multiplicadora com 

os seus pares das experiências vivenciadas em outros locais de ensino – aprendizagem que 

podem ser presenciais ou por meio da tecnologia da informação em fóruns, chats, 

videoconferências o que possibilita aos professores ampliarem seu conhecimento e 

apropriando-se do “novo” tornarem-se mais criativos em suas propostas pedagógicas 

culminando em atitudes maduras, profissionais, científicas, humanistas e éticas. 

Refletindo sobre o conceito de competências atualmente no que diz respeito ao 

Ensino Superior observa-se que elas estão alicerçadas no tripé: informação, conhecimento e 
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aprendizagem (BEHAR, 2013). Neste contexto o professor tem que lidar com a 

complexidade, incerteza, onde o ensino centrado somente na transmissão de conteúdos não é 

mais suficiente. Então, questiona-se o que vem a ser competente? Como se identifica um 

professor competente? 

Historicamente a palavra competência teve sua origem na área jurídica com o 

sentido de “ter competência para julgar algo ou alguém”, aplicação essa ainda vigente. No 

século XX, o termo começou a ser utilizado na educação profissionalizante, abrangendo 

posteriormente os diversos seguimentos educacionais. Na área empresarial passou a ter 

grande destaque em processos de seleção e de gestão por competências. Porém, esse conceito 

não era aplicável nas Ciências Humanas, no caso na Educação (COLOSSI; CONSENTINO; 

QUEIROZ, 2001). 

A partir de Perrenoud (1999), que se baseia na Teoria Piagetiana, objetivam-se as 

competências como possibilidades de formação continuada, no caso em questão, de 

professores da Área de Saúde do Ensino Superior e de desenvolvimento contínuo, de acordo 

com o conjunto de condições, recursos, elementos disponíveis (ambiente preparado) que 

possibilitam ampliar seu campo de conhecimento, habilidades combinando atitudes de acordo 

com as várias possibilidades que se lhe apresentam juntamente com sua criatividade e 

disponibilidade ao novo (resiliência). 

O professor, portanto, necessita estar disponível a sair de sua “zona de conforto” 

para estar em constante aperfeiçoamento e não criar uma barreira e construir ao seu redor 

“pré-conceitos” que o impossibilite de querer tentar colocar em prática a partir do interesse de 

seus alunos, novas práticas em sala de aula. 

Segundo Zabala e Arnau (2010, p. 17), a competência traz uma mudança de 

postura dos que participam da educação. Os autores tratam o termo competência como: 

 
A capacidade ou a habilidade para realizar tarefas ou atuar frente a situações 

diversas de forma eficaz em um determinado contexto. É necessário mobilizar 

atitudes, habilidades e conhecimentos ao mesmo tempo e de forma inter-relacionada. 

O uso do termo competência é uma conseqüência da necessidade de superar um 

ensino que, na maioria dos casos, reduziu-se a uma aprendizagem cujo método 

consiste em memorização, isto é, decorar conhecimentos, fato que acarreta na 

dificuldade para que os conhecimentos possam ser aplicados na vida. 

 

Sabe-se que aprender não é decorar. Pois, quando se decora algo para somente dar 

uma resposta imediata, esse “falso saber” é registrado na memória por curto espaço de tempo 

e logo é esquecido porque na realidade não se compreendeu a utilidade daquele conhecimento 
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que somente é assimilado para uma resposta imediata, cujo maior objetivo normalmente está 

ligado à nota da disciplina e não ao aprendizado. 

Aprender é ter aplicabilidade na vida e em diversas situações (atitudes). Ter como 

ideia de que o fato de aprender algo novo é admitir que, possui algo que necessita ser 

ressignificado das experiências anteriores que se construiu no decorrer de sua formação 

acadêmica, e que o aluno traz também uma bagagem valiosa de conhecimento; é estar sempre 

aberto às novas conquistas fazendo com que se adquiram competências e novo conhecimento. 

Para muitos professores é inconcebível. 

Para alguns professores isto é assustador, pois essa constatação muitas vezes 

representa uma ameaça às convicções antigas de professores que ainda acreditam que não 

precisam mais aprender ou simplesmente pela desestabilidade que o novo provoca tirando-os 

da “zona de conforto”, o que Piaget (1988) chamava de “desequilíbrio” para poder se 

apropriar de um novo objeto de conhecimento e estabelecer o “equilíbrio” novamente. 

Para Le Boterf (2006) as competências reúnem um conjunto de elementos 

compostos por: conhecimento, competências e atitudes que dependem dos meios 

disponíveis que o professor tenha, ou deseja vir a ter; das ações e dos resultados que se 

obtém e da reflexão que se faz constantemente, ou seja, do distanciamento que o professor faz 

diante, por exemplo, do resultado insatisfatório da maioria dos estudantes em uma avaliação 

de sua disciplina, permitindo analisar a si mesmo enquanto quem ensina e seus recursos, bem 

como os resultados que os alunos obtiveram e o porquê desses resultados, desde que tenha 

maturidade para analisar que a avaliação não é hora de “vingança”, mas, sim de “ação – 

reflexão – ação”. 

Utiliza-se o termo competências no plural, pois, não existe uma competência total, 

mas várias que irão sendo desenvolvidas ao longo do tempo à medida que se apropria de 

novos objetos de conhecimento. Na perspectiva de Piaget (1988), considera-se a constante 

construção de competências nos diversos campos de atuação. 

As competências em educação criam situações de aprendizagem onde o professor 

e os alunos disponibilizam diversos recursos pessoais, aprendizagens que trazem ao longo de 

suas histórias de vida pessoal e profissional, processo construído com base nos elementos 

formadores de seres pensantes, críticos, criativos, pesquisadores, que trabalham 

coletivamente, planejam e organizam as atividades construindo seu conhecimento de forma 

dinâmica em um ambiente motivador, instigante e interessante. 

Com essa prática pedagógica se desperta a vontade de conhecer, a cooperação, 

argumentação, a pesquisa, o respeito à diversidade de opiniões, respeito ao outro, a si mesmo, 
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ao meio social, ambiental, criando condições de um ambiente acadêmico prazeroso para 

ambos: professor e alunos. 

Considera-se que as competências de caráter interdisciplinar que melhor 

correspondem ao lema “aprender a aprender” não se organizam exclusivamente em função 

dos conteúdos curriculares, mas, em algo que denominamos em “escuta ativa” aberta às 

novidades na área do conhecimento que não estão ligadas estritamente com as competências 

disciplinares, mas que se apresentam em várias estratégias, técnicas e, até, a algumas táticas, 

com o objetivo de mediar e promover a construção das aprendizagens (FONSECA, 2006). 

Por outro lado, estas “competências” visam: planejamento, organização de ações 

ordenadas, para atingir uma determinada meta, não esquecendo os processos mentais 

(cognição) que estão envolvidos na realização das atividades acadêmicas por parte do 

estudante. Para isso há necessidade de maturidade acadêmica (atitudes). 

Neste sentido, as técnicas de estudo encontram-se intimamente relacionadas com 

as estratégias ou procedimentos de “ensinagem”, atitudes (professor) e são classificadas 

segundo a sua função predominante, configurando uma estrutura cognitiva que media entre as 

condições físicas e os processos básicos e uma estrutura reguladora do estudo e das 

aprendizagens (consciência, controle, verificação, revisão e autoavaliação). O nível de 

consciência não se ensina para ninguém, somente se sensibiliza pelo exemplo de conduta do 

professor, que querendo ou não, é o referencial em qualquer nível de escolarização, ou seja, 

desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Se o professor se atualiza pela formação 

continuada seu conhecimento, competências e atitudes motivam seus alunos a fazerem o 

mesmo (RUBISTEIN, 2005). 

Só se abordam novas temáticas educativas se partirem de uma visão sistêmica da 

funcionalidade da Instituição de Ensino Superior e seus principais paradigmas educativos, 

sociais e políticos, pois caso contrário, estar-se-á construindo uma proposta alicerçada sobre 

um “castelo de areia”. 

Embora se saiba das resistências ao novo, julgam-se necessárias mudanças. Têm-

se, portanto, em primeiro lugar que conhecer a Missão da Instituição e entender os Princípios 

Filosóficos e Metodológicos que norteiam a Faculdade para depois se propor a uma mudança 

que leve a diferentes entendimentos de percursos e ações, criando-se dessa forma condições 

para uma aprendizagem educacional coletiva. 

Nonaka e Takeuchi (1997, p.77) comentam um pouco sobre isso quando falam a 

respeito do processo de socialização que implica a socialização de experiências, modelos 
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mentais e habilidades técnicas por parte de todos envolvidos nesse projeto. “É um fazer junto” 

que supõe confiança mútua e vivência cotidiana nas situações coletivas. 

Ter competência significa de uma maneira geral intercalar conhecimento (saber), 

habilidades (saber fazer) e atitudes (fazer). Isto torna ser competente uma tarefa que requer 

esforço e dedicação, pois não basta só ter conhecimento, se o indivíduo não for capaz de 

aplicá-lo, desenvolvendo a habilidade e se não houver um interesse próprio para aprender e 

aplicar, o que se chama de atitude. 

Para Chiavenato (2008, p.04), as competências são qualidades de quem é capaz de 

analisar uma situação, apresentar alternativa e resolver assuntos ou desafios. Mas, para isso é 

necessário desenvolver três competências duráveis: o conhecimento, a perspectiva (mesmo 

sentido de habilidade) e a atitude (colocar em prática). 

Os conceitos destas competências são definidos por Chiavenato (2008, p.04) 

como:  

 
Conhecimento significa todo o acervo de informações, conceitos, ideias, 

experiências, aprendizagens que o colaborador possui a respeito de sua 

especialidade. Isso significa aprender a aprender, a ler, a ter contato com outras 

pessoas e profissionais e, sobretudo, reciclar-se continuamente para não tornar-se 

obsoleto e ultrapassado em seus conhecimentos. Todavia, as empresas estão repletas 

de profissionais com excelentes currículos e um enorme cabedal de conhecimentos, 

mas que não são capazes de transformar a sua bagagem pessoal em contribuições 

efetivas ao negócio e criar valor para a organização.  

 

Habilidade significa a capacidade de colocar o conhecimento em ação. Em saber 

transformar a teoria em prática. Em aplicar o conhecimento na análise das situações 

e na solução dos problemas e na condução do negócio. Não basta apenas possuir o 

conhecimento; ele pode ficar apenas em estado potencial. É a habilidade que dá 

autonomia e independência ao colaborador, que não precisa perguntar ao chefe o que 

deve fazer e como fazer nas suas atividades.  

 

Atitude significa o comportamento pessoal do colaborador frente às situações com 

que se defronta no seu trabalho. A atitude representa o estilo pessoal de fazer as 

coisas acontecerem, a maneira de liderar, de motivar, de comunicar e de levar as 

coisas para frente. É esta competência durável que transforma o colaborador em um 

agente de mudança nas empresas e organizações e não simplesmente um agente de 

conservação. 

 

Berliner (2000) apud (MARCELO, 2009) questiona sobre a competência em gerir 

comportamentos, em saber com se eleva, move a ação ou se desperta a motivação no sentido 

de um desempenho excelente. 

Talvez quando se reflete sobre atitudes na área educacional se remeta à 

inovação. Inovação representa, segundo Goldberg (1995), uma mudança significativa sobre a 

elaboração dos Planos de Ensino e de Aula, Didática, Sistema de Avaliação que requer do 

professor constante atualização e grande observação do rendimento acadêmico de seus alunos 
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para entender onde estão os acertos em sua proposta e o que necessita de constantes 

adaptações. 

Pois, saber que o aluno não sabe é realmente fácil. É só aplicar, nos moldes 

tradicionais, uma prova, ele ter um desempenho insatisfatório, tirar uma nota abaixo da média 

e ser o único “culpado” pelo seu suposto “fracasso”. Mas, até onde, “o”, professor, estará 

contribuindo no curso, com meios facilitadores? É realmente mediador da aprendizagem? 

Necessita-se saber a causa da “não aprendizagem”, a fim de tornar o “não saber” em “saber”. 

Isso implica em compreender a ideia de que o conceito não possa ser identificado 

apenas com uma simples mudança (qualquer mudança). Mudança inovadora (introduzir 

alguma novidade); mudança progressiva (mudança que implica progresso e 

aperfeiçoamento: relações entre renovação e aperfeiçoamento); mudança planejada (não ser 

esporádica) e processo de mudança (sequência de etapas de novas práticas) (CASTANHO, 

2002). 

Assim, torna-se necessário compreender e aprofundar os diferentes sentidos dessa 

mudança, ou seja, inovação como é enfocada, uma vez que efetuada de forma isolada e 

superficial não permite uma real apropriação do termo, pois, inovação é algo que não se 

impõem, vive-se. 

É o que Silva (2003) denomina “habitus professoral” baseada na acepção de 

Bourdieu (1996) e da categoria experiênciaem Thompson (1981), no esforço de formular uma 

ideia sobre o ensino na sala de aula. Ensino esse que necessita da formação continuada dos 

professores em qualquer nível, cuja natureza dessa prática, tem-se em vista uma 

sistematização que dê conta de mostrar se ela é constituída por uma estrutura estável 

(objetivos, filosofia institucional, metas, propostas definidas) ou se consiste em um 

acontecimento singular. Estrutura estável se for uma atividade exercida por meio de uma 

única estruturação; acontecimento singular se for uma atividade que tem uma estrutura para 

cada momento de efetivação. 

Afirma-se: a natureza do ensino na sala de aula é constituída por uma estrutura 

estável, porém estruturante, isto é, uma estrutura estável, mas não estática, que denominamos 

“habitus professoral”. 

Para que o “habitus professoral” torne-se uma práxis precisa-se refletir sobre o 

conhecimento que é a matéria prima de trabalho da escola, em particular da Educação 

Superior, avançando na reflexão sobre as consequências das alterações na sociedade, trazidas 

pela tecnologia, para o trabalho acadêmico na universidade, que exige mudanças profundas na 

cultura organizacional da instituição. 
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Para que essas mudanças aconteçam, sabe-se que é preciso, no mínimo: abertura, 

diálogo, intercomunicação e parceria com as mais diversas fontes de produção de 

conhecimento; revisão e reformulação de bancos de dados e informações; implantação de 

novos processos informativos de comunicação e do “tempo de cada professor” para pensar, 

sentir e agir diante às mudanças que lhe são propostas (MASETTO, 2004). 

Por outro lado, de acordo com a aquisição de novas habilidades e competências 

não se pode desconsiderar a competência acadêmico-social do professor, ou seja: trabalho em 

equipe, adaptação a situações novas, aplicação de conhecimento e aprendizagens, atualização 

contínua pela pesquisa, abertura à crítica, busca de soluções criativas, inovadoras, domínio da 

tecnologia da informação, gestão de equipe, diálogo entre pares, que são competências tão 

importantes quanto às ligadas às especificidades de suas disciplinas. Tais exigências afetam 

diretamente a universidade em seu papel de formação do profissional exigido pela sociedade 

atual. O que necessariamente leva a se pensar em inovação na educação superior gerando: 

conhecimento, competências e atitudes. 

O conhecimento hoje em dia é visto de forma interdisciplinar no Ensino Superior 

e não mais fragmentado sem conexão entre as várias disciplinas e porque não nos vários 

Cursos e Áreas do Conhecimento. Essa troca entre os pares gera o enriquecimento de todos: 

professores e alunos envolvendo parcerias entre organizações da mesma área, com objetivos 

comuns, ou entre organizações de áreas diferentes com objetivos afins. A educação superior e 

a pesquisa na universidade estão exigindo cada vez mais o conhecimento interdisciplinar, 

cooperativo, integrado (MASETTO, 2004). 

Senge (1996) chama atenção para atitudes fundamentais em qualquer inovação: o 

compromisso entre os que estão envolvidos no projeto de mudança, pois inovação e mudança 

andam juntas, mas só acontecem de fato quando as pessoas nelas envolvidas se abrem para 

aprender, para mudar, para adquirir novo conhecimento, para alterar conceitos e ideias 

trabalhadas, às vezes, durante muitos anos, para assumir competências e atitudes não 

comuns até aquele momento, para repensar a cultura pessoal e organizacional vivida até 

aquele momento, para ressignificar ou intensificar suas próprias crenças e aderir, aceitar ou 

respeitar a novas e fundamentais maneiras de pensar e de agir. 

Na educação, Imbernón (2000) desenvolve reflexões interessantes sobre os 

desafios para a educação, muito próximas das ideias sobre inovação na educação superior 

destacando quatro ideias-força na base da mudança que deve impulsionar o futuro imediato da 

educação: 
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A recuperação por parte dos professores e demais agentes educativos do controle 

sobre seu processo de trabalho; a valorização do conhecimento, tanto daquele já 

adquirido e desenvolvido pelas gerações e culturas anteriores, que tem seu valor e 

importância mesmo nos dias de hoje, mas que se apresenta como insuficiente para os 

próximos tempos, quanto dos novos conhecimentos que são investigados e 

produzidos atualmente em novas condições de número de informações, de 

velocidade de comunicação e de proliferação de fontes de conhecimento; a 

valorização da comunidade como verdadeira integrante do processo educativo, da 

comunidade de aprendizagem, co-responsável pelo projeto pedagógico da 

instituição; a diversidade como projeto cultural e educativo. (IMBERNÓN, 2000, 

p.80) 

 

Imbernón (2000, p.85) identifica alguns pontos importantes:  

 
Um meio social baseado na informação e nas comunicações; a tendência a que tudo 

seja planejado; uma situação de crise em relação ao que se deve aprender e/ou 

ensinar em um mundo onde imperam a incerteza e a mudança vertiginosa; o novo 

papel do educador como gestor e mediador de aprendizagem. 

 

Tais pontos importantes comportam novas exigências e demandas à instituição 

acadêmica e aos professores, em termos de uma nova concepção de trabalho educativo: 

 
Análise da obsolescência dos processos, dos materiais e das ferramentas de 

aprendizagem existentes; diagnóstico das novas necessidades dos alunos; busca de 

novas motivações dos alunos para a aprendizagem; grande influência do meio social 

na aprendizagem; busca de novos métodos; gestão coletiva da aprendizagem; 

utilização dos meios tecnológicos; formação permanente como parte intrínseca da 

profissão de educar e como compromisso na aprendizagem durante toda a vida 

(IMBERNÓN, 2000, p.89-90). 

 

Neste espaço aberto às mudanças educativas no Ensino Superior, está 

principalmente em destaque a Formação Continuada de Professores críticos e competentes, 

exigidos pela sociedade atual, dotados de: conhecimento, competências e atitudes. 

Em Formação Continuada de Professores do Ensino Superior há necessidade de 

reflexão também sobre até que ponto a mesma possibilita aos professores o 

“empoderamento” que segundo Perkins e Zimmerman (1995, p. 1) define como: “[...] um 

construto que liga forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e 

comportamentos proativos com políticas e mudanças sociais”. 

Trata-se, portanto, da constituição de organizações e comunidades responsáveis, 

mediante um processo no qual os indivíduos que as compõem obtêm controle sobre suas vidas 

e participam democraticamente no cotidiano de diferentes arranjos coletivos e compreendem 

criticamente seu ambiente a fim de desenvolvem competências e atitudes por meio do 

conhecimento adquirido. 

A definição de “empoderamento” é próxima da noção de “autonomia”, pois se 

refere à capacidade dos indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões que lhes diz 
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respeito, no caso a Formação Continuada de Professores do Ensino Superior na Área de 

Saúde, escolher, enfim entre cursos de ação alternativos em múltiplas esferas – política, 

econômica, cultural, psicológica, entre outras que culminem em um leque de competências e 

atitudes. 

Empoderar é o processo pelo qual indivíduos, organizações e comunidade 

permitem-se ter voz, visibilidade, influência, capacidade de ação e decisão devido ao 

conhecimento, competências e atitudes adquiridas pela Formação Continuada de 

Professores, no caso, do Ensino Superior na Área de Saúde. Empoderar, portanto, significa 

conquista; capacidade de fazer suas próprias escolhas (LISBOA, 2000). 

O “empoderamento” não é absoluto, pois todos os que vivem numa sociedade 

tem: regras, leis e valores, inclusive as Institucionais. Tampouco se vive em condições de total 

heteronomia. A questão que se coloca é como equilibrar a distância entre os mais 

(professores) e menos empoderados (alunos) se reduza, para que o conhecimento, as 

competências e atitudes possam realmente fazer parte do universo acadêmico. 

Para isso existem níveis de empoderamento, entre eles pode-se citar: 

a) Empoderamento Individual ou Intrapessoal: ocorre quando no caso, 

professores e alunos, singulares são/se autopercebem como detentores de recursos que lhes 

permitem influir nos e mesmo controlar os cursos de ação que lhe afetam. Esse 

empoderamento é relacional resultante da percepção que as pessoas têm de si em suas 

interações com os ambientes e as demais pessoas (SPREITZER, 1995). 

Portanto, “[...] empoderamento envolve um entendimento crítico do ambiente 

sociopolítico, não sendo um ‘traço de personalidade estático’, mas sim um ‘construto 

dinâmico contextualmente orientado” (ZIMMERMAN, 1990, apud HOROCHOVSKI; 

MEIRELLES, 2015, p.495). Este empoderamento ocorrerá se as pessoas envolvidas sentirem 

que são competentes, por exemplo, na situação de ensino-aprendizagem, que sua presença é 

relevante, têm mais oportunidades e recursos para agir que constrangimentos e limitações 

(RICH et. al., 1995). 

b) O Empoderamento Organizacional: é o empoderamento gerado na e pela 

organização, independentemente desta ser pública ou privada, por meio de mecanismos de 

compartilhamento do poder de decisão e liderança, de modo que as decisões sejam mais 

coletivas e horizontais (PERKINS e ZIMMERMAN, 1995). É o que se pode chamar de 

“democracia interna” dentro de uma Instituição de Ensino Superior, por exemplo, que reflete 

uma tendência contemporânea onde às hierarquias são atenuadas como também a rígida 
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divisão entre pensamento e ação (SPREITZER, 1995). Nem sempre a democracia interna é 

bem compreendida e delimitada, ultrapassando os limites de competências, podendo ser 

confundida com “anarquia”. 

c) Empoderamento Comunitário: é o processo pelo qual os sujeitos – 

individuais e coletivos – de uma comunidade, por meio de processos participativos, 

constroem estratégias e ações para atingir seus objetivos coletiva e consensualmente traçados. 

Por exemplo, projetos interdisciplinares de Responsabilidade Social Permanente que atendam 

as necessidades da comunidade do entorno onde a Instituição de Ensino Superior está 

localizada proporcionando a essa sociedade: qualidade de vida e autossustentabilidade. O 

consenso às vezes é fruto de exaustivas discussões e convencimento, sendo resultante de 

tensões e conflitos por recursos. De todo modo, a consecução dos objetivos traçados na 

comunidade demanda esforços conjuntos para aquisição de recursos – internos ou externos –, 

participação nas decisões que afetam a comunidade e o fortalecimento das organizações que 

fazem a mediação pela comunidade com outros atores e instituições (PERKINS e 

ZIMMERMAN, 1995). 

Para se falar em empoderamento tem que se ter claro os três níveis: o 

individual: que é a participação nas organizações da comunidade, nesse caso específico, a 

Instituição de Ensino Superior; o organizacional: onde estejam presentes as decisões 

coletivas e o espírito de liderança na Instituição de Ensino Superior e o comunitário: onde 

tenham presenteações coletivas para o bem da comunidade do entorno da Instituição de 

Ensino Superior, com sua devida participação (RICH et. al., 1995). 

 

2.5  Necessidades Formativas de Docentes no Ensino Superior 

 

O termo necessidade esta baseado nos autores: Rogers, Wouters e Gerard (1992), 

como sendo a distância entre uma situação real de uma ideal. O termo ainda compreende um 

significado ambíguo, pois comporta conotações de caráter objetivo e subjetivo. 

Objetivo porque reflete uma necessidade natural, social, real, regional e local; 

subjetivo, porque somente existe de acordo com as percepções da pessoa acerca da realidade 

em que vive, por meio de sua construção mental e de sua historia de vida. 

As percepções podem ser conhecidas por meio de três vertentes: 

a) Representação da situação atual, quando a pessoa expressa seus problemas, 

exigências, dificuldades e sonhos. 
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b) Representação da situação esperada manifestada pelo desejo, aspiração e 

motivação. 

c) Representação das perspectivas de ação, nas quais a necessidade se exprime 

por meio das ações realizadas (atitudes). 

Benedito, Imbernon e Felez (2001, p.03) pontuam que as necessidades sentidas e 

expressas pelos professores tem que ser consideradas: 

 

Se um grupo de docentes novos não utiliza, por exemplo, recursos audiovisuais, nem 

tampouco os exige, deveram interpretar que não necessitam deles? Mas como 

poderiam requerer certo tipo de formação no uso desses recursos se os 

desconhecerem ou não tiverem os conhecimentos adequados para fazê-lo? A 

formação do professorado novo, então, deve responder unicamente as suas 

demandas pessoais ou deve acrescentar também certos critérios institucionais e/ou 

econômicos? (BENEDITO, IMBERNON e FELEZ, 2001, p. 03).  

 

Com base nos questionamentos levantados pelos autores, propõe que a 

necessidade formativa seja entendida numa perspectiva dialética, sendo: 

 
[...] tanto o conjunto de aspectos considerados inerentes ao desenvolvimento dos 

professores novos sem o qual se pode afirmar que possuem uma carência formativa, 

como o que o professorado manifesta como necessário e do qual deseja obter uma 

capacitação para poder realizá-lo (BENEDITO, IMBERNON e FELEZ, 2001, p.03).  
 

Percebe-se, portanto, o quanto é importante à função da docência no Ensino 

Superior nos dias de hoje no Ensino Superior. De acordo com Cunha e Zanchet (2010, p. 

191): 

 

Para ensinar, o domínio do conteúdo específico e condição necessária, mas não 

suficiente. Os professores universitários enquanto profissionais, sejam os iniciantes 

ou os mais experientes, teriam de possuir conhecimentos, habilidades e atitudes 

próprias de suas tarefas e de seus compromissos. 

 

Estepa et.al. (2005) defendem que o professor do Ensino Superior deve além de 

ter o domínio de sua matéria, de técnicas facilitadoras e ser um pesquisador, tem que ser 

principalmente um supervisor constante da formação cientifica de seus alunos. Elenca quatro 

pilares que sustentam a ação pedagógica do professor: 

 Processo de Ensino e Aprendizagem. 

 Ação Tutorial. 

 Atividades de Desenvolvimento Profissional. 

 Serviços a Comunidade. 

Para Estepa et. al. (2005, p.3), “[...] flexível, aberto a mudança, capaz de analisar 

seu ensino, critico consigo mesmo, com um amplo domínio de destrezas cognitivas e 
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relacionais, capaz de trabalhar em equipe e de investigar inclusive sobre sua própria forma de 

ensinar”. 

Esta maneira de conceber o “ensinar” esta pautada na construção do conhecimento 

e não na simples transmissão e pela concepção do saber como mudança e transformação e não 

fixo e imutável aonde haja a participação ativa dos alunos na tomada de decisões retirando os 

mesmos da condição de meros espectadores da própria existência. 
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3 FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR 

DA ÁREA DA SAÚDE: CONHECIMENHO, COMPETÊNCIAS E ATITUDES 

 

A Formação continuada do professor do ensino superior na área da saúde deve ser 

entendida como um processo de constante atualização e objetiva atender aos princípios de 

flexibilidade, eficiência e produtividade dos sistemas de ensino, apresentando 

correspondência com os aplicados pelos teóricos da educação e saúde os quais, no início do 

século XX já defendiam que o currículo “[...] deveria se dirigir a finalidades mais funcionais e 

utilitárias, relacionadas com o destino social e ocupacional dos jovens americanos” 

(MACEDO, 2012, p. 15). 

O desafio, apresentado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, visa proporcionar 

às Instituições de Ensino Superior (IES) um direcionamento para a implantação e a 

implementação dos projetos político-pedagógicos. Não são fórmulas prontas, já que o 

contexto sócio-político-cultural que envolve cada IES tem autonomia e exige práticas 

inovadoras quanto às formas de saber, fazer e ser, de tornar a formação continuada de 

professores uma formação profissional de excelência sustentada na compreensão mais voltada 

à técnica, cujo destaque passa a ser proporcionar o “[...] atendimento das demandas genéricas 

e não apenas acadêmica” (DCN, 2001, p. 28). 

Uma das metas das DCN’s - Diretrizes Curriculares Nacionais é conferir maior 

autonomia às IES na definição dos currículos de seus cursos. Para isso, explicitam as 

competências e habilidades que devem ser desenvolvidas por meio de um modelo pedagógico 

capaz de adaptar-se à dinâmica das demandas sociais, no qual a graduação constitui etapa 

inicial de formação no processo de educação permanente (BRASIL, 2004a).  

As DCNs resultaram de uma construção coletiva que tiveram as seguintes 

referências: a Constituição Federal de 1988; a Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (nº 

8.080 de 19/9/1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (nº 9.394 de 

20/12/1996); a Lei que aprova o Plano Nacional de Educação (nº 10.172 de 9/1/2001); o 

Parecer da CES- Conselho de Ensino Superior/ CNE- Conselho Nacional de Educação (nº 

776/97 de 3/12/1997); o Edital da SESu/ MEC nº 4/97 de 10/12/1997; o Parecer da CES/ 

CNE nº 583/2001 de 4/4/2001; a Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século 

XXI, da Conferência Mundial sobre o Ensino Superior – ocorrida em Paris no ano de 1998 e 

promovida pela UNESCO (DELORS, 1999); o Relatório Final da 11ª Conferência Nacional 

de Saúde, realizada de 15 a 19/12/2000; o Plano Nacional de Graduação do ForGRAD de 



66 

 

maio/ 1999; os Documentos da OPAS- Organização Pan-Americana de Saúde, OMS- 

Organização Mundial da Saúde e Rede UNIDA (reúne projetos, instituições e pessoas 

interessadas na mudança da formação dos profissionais de saúde e na consolidação de um 

sistema de saúde equitativo e eficaz com forte participação social) e os instrumentos legais 

que regulamentam o exercício das profissões da saúde (MARANHÃO, 2015). 

 O profissional, portanto, deve possuir mais que “conhecimentos sobre o seu 

trabalho” (DCN, 2001, p. 28); deve saber motivá-los, o que implica dominar competências. 

Precisa-se, deste modo, no Brasil, principalmente no interior do Ceará, motivo de 

interesse do Governo Federal Brasileiro, atualmente, a “Interiorização do Ensino Superior”, 

preocupar-se com a Formação Continuada dos Professores, neste caso específico, dos 

professores da área da saúde visando qualidade no Ensino Superior, onde professores e alunos 

se tornem parceiros na construção do conhecimento, desenvolvendo competências e atitudes 

no cotidiano acadêmico. 

 

3.1 Desafios na Formação Continuada de Professores do Ensino Superior na Área da 

Saúde 

 

Segundo João Pedro da Ponte (1998), da Universidade de Lisboa, em seu artigo 

Da formação ao desenvolvimento profissional, a formação de professores constitui um grande 

desafio porque “esbarra” em resistência por parte de professores enraizados em um ensino de 

cátedra, onde o professor era considerado o “dono do saber” e o estudante uma “caixa vazia”. 

Falar então em Formação Continuada é um grande desafio.  Porque a formação é um daqueles 

domínios em que todos se sentem à vontade para emitir opiniões, de onde resulta a estranha 

impressão que nunca se avança. O que não é diferente na realidade brasileira. 

Assim, é relevante retornarmos à questão de partida: 

 

3.1.1 De que se fala, quando se fala em Formação Continuada de Professores? 

 

Em 1982, em uma comunicação elaborada por Paulo Abrantes (ABRANTES e 

PONTE, 1998), o centro das atenções estava na Formação Inicial. Falavam da escassez de 

professores especializados em Matemática, tanto na parte teórica, quanto na pedagógica e 

prática proporcionada por diversas instituições e sistemas de formação (em especial os 

Campos Educacionais das Faculdades de Ciências Exatas e Humanas). Mas, falavam também 

da Formação Continuada, divergindo em duas perspectivas: uma baseada em ações de 
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“reciclagem” e outra, reconhecendo a necessidade do professor “[...] refletir sobre a sua 

própria experiência e estudar e aprofundar temas” para os quais se sinta motivado 

(ABRANTES e PONTE, 1982 apud PONTE, 1998, p.01). 

O que se percebe que a aquisição do conhecimento, competências e atitudes é um 

processo complexo tanto para professores quanto para estudantes, criando-se: mitos, 

preconceitos e confusões em relação à Formação Continuada de Professores e, 

consequentemente, não é algo que começou a se discutir nos dias atuais, mas, desde a década 

de 1980 do século XX no meio acadêmico procuram-se caminhos para tornar a Educação 

Superior de qualidade, formação de profissionais de excelência e geração de conhecimento. 

Um pouco depois, em 1984-1985, nos Mestrados de Boston, começam a surgir 

teses que dizem respeito à formação de professores. Em contrapartida, o Ministério da 

Educação em Portugal publica Leis, Decretos, Portarias criando, o sistema de créditos que 

constituiu mais um fator de fragmentação do Ensino Superior do que um incentivo para a 

Formação Continuada e Interdisciplinaridade; modelo este que o Brasil adota até os dias 

atuais na maioria das Universidades e Faculdades do país.  

Muitas Instituições revelaram pouco interesse na Formação Continuada de seu 

corpo docente e quando revelavam como é o caso em questão, encontrava outro obstáculo, a 

resistência de professores que por possuírem titulação de mestres e doutores, erroneamente 

avaliavam ter “um saber absoluto” e não precisarem de Formação Continuada, o que para 

eles, torna-se um verdadeiro “desrespeito à sua formação acadêmica” (PONTE, 1998, p. 04). 

Quando se dispõe e possui em seu Projeto Político Pedagógico Institucional a 

Formação Continuada como meta, vários resistem e continuam pensando que o seu papel é 

somente transmitir conhecimento, não se assumindo ainda como os protagonistas que 

deveriam ser neste processo juntamente com os alunos. 

João Pedro da Ponte (1998) coloca que para contribuir na transformação dessa 

situação, várias ideias fundamentais devem ser respeitadas: 

a) A profissão docente exige o desenvolvimento profissional ao longo de toda 

a carreira: O professor precisa de uma relação de prazer com a sua disciplina. Como 

mostra a inquietação constante, isso não acontece com muitos professores. Tem 

também de saber integrar a sua disciplina no conjunto dos saberes 

(interdisciplinaridade) e conhecer o seu papel primeiramente na sociedade local, 

regional, para depois nacional e mundial (no que há de positivo e no que há de 

desafios). Além disso, deve ser um profissional com um horizonte cultural ampliado, 
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relacionando sua disciplina com outras áreas do saber (transdisciplinaridade) 

dominando linguagens próprias da época, com as novas tecnologias.  

b) A formação “formal” (inicial, contínua, especializada e avançada) é um 

suporte fundamental do desenvolvimento profissional: A Formação dos 

Professores será ineficaz se estes não dialogarem de um modo consciente com as 

diversas áreas do conhecimento ao longo da sua Formação Continuada 

(transdisciplinaridade), se não tiverem oportunidade durante esta Formação de 

percorrer um “leque” variado de experiências, incluindo a resolução de 

problemas, a realização de trabalho investigativo, a construção de modelos de 

situações reais, apresentado novas ideias relativas à disciplina, ao percurso 

histórico e ao seu papel na sociedade atual (aprendizagens ativas). Assim sua 

Formação (tanto a: Inicial; Continuada, como em sala de aula) será realmente 

eficaz. 

c) O desenvolvimento profissional é favorecido por contextos colaborativos 

(institucionais, associativos, formais ou informais). O conhecimento 

profissional é muito importante. Podem-se distinguir três grandes tendências: 

 Didática associada à prática de lecionar.  

 Organizacional associada à participação dos diversos níveis da vida 

acadêmica e da sua relação com a comunidade, e, 

 Pessoal associada à maneira como o professor percebe e promove o seu 

próprio desenvolvimento profissional.  

 

3.1.2 Conceitos de Conhecimento em Sentido Amplo 

 

Um dos significados dado a conceito é que se trata de uma palavra ou símbolo que 

rotula objetos, eventos, situações ou propriedades que partilham de atributos em comum 

(AUSUBEL 2001 et. al., 1980; NOVAK, 1988). 

O conceito assume a correlação de definição: um único termo incorpora diversas 

informações precisas uma vez que evidencia um conjunto de particularidades ou propriedades 

que um fato ou objeto tem e abaliza o que pode ou não ser nomeado por aquele termo 

(TEIXEIRA, 2011).  

Desse modo, se o conjunto de particularidades que o conceito classifica não é 

encontrado em um determinado facto ou objeto, então o conceito não pode ser aplicado. 
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Decorrente da lógica de conceitos como classificações dados aos conjuntos de 

informações, pode-se caracterizá-los como sendo de acordo com Rocha (2002): 

 Generalizações a partir de casos localizáveis empiricamente: cada conceito resulta 

da abstração de informações sobre objetos ou eventos perceptíveis. Ele é a construção 

de generalidade a partir de casos específicos, empiricamente localizáveis. 

 Representações mentais de categorias localizáveis no mundo empírico. O conceito 

não tem existência empírica concreta; ele representa a abstração de informações o que 

apresentam, em comum, algumas semelhanças. 

 Um conjunto de informações fixas adquiridas pelos indivíduos. Isto é, não há 

variação no significado do conceito. Uma vez que ele é aprendido, ele será utilizado 

pelo indivíduo, ao longo da sua vida, sem alteração do seu significado. 

 Um estoque de informações memorizadas. Quanto mais informações tiverem 

significados (apreender), maior será o conhecimento. Assim, tanto a aprendizagem 

quanto o desenvolvimento cognitivo são consequências da memorização: o indivíduo 

apreende segundo Anastasiou (1998) o que ele memoriza e todas as funções que o 

fazem alcançar estágios intelectuais mais elaborados decorre do uso que ele faz do que 

apreendeu. Ambos, aprendizagem e desenvolvimento cognitivo confundem-se com a 

memorização e o uso das informações. 

 Em conformidade com o entendimento de que os conceitos são estereótipos dados aos 

conjuntos de informações, tem-se a descrição de que os mesmos são adquiridos por 

meio das associações perceptivas e sensitivas, por intermédio da identificação das 

qualidades enfáticas – as características externas dos objetos e eventos –, julgamento 

das semelhanças e diferenças dessas qualidades com os dados registrados na memória 

e a associação de um termo para nomear o conjunto de qualidades. Tudo isso, somente 

será possível se o professor e o aluno puderem vivenciar a situação que se apresenta 

como desafio, levantando hipóteses a partir de conhecimentos prévios e pelas vias 

aferentes levar ao campo perceptivo para interpretar esta nova informação e 

transformá-la em um novo conhecimento, embasado em referenciais científicos e 

práticos associados. 

Voltando aos conceitos científicos, encontram-se entre os defensores da ideia dos 

primeiros como descrições para conjuntos de qualidades ou propriedades perceptíveis, a 

defesa do segundo grupo de conceitos também apresenta as mesmas características: ambos 

são considerados como termos que nomeiam dados objetivos, fatos encontrados no mundo, 
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alegando-se que os referentes dos conceitos estão no mundo real; não são ideias na mente do 

cientista. São descobertas ou invenções apenas no sentido de ter-se desenvolvido um ambiente 

verbal no qual propriedades obscuras da natureza são postas no controle do comportamento 

humano (SKINNER, 1993). 

O cientista comprova as regularidades no mundo empírico (fenômeno), faz o 

registro do que verificou, enumerando todas as propriedades, descrevendo em que 

circunstâncias elas são observadas e lhes dá nomes, tornando o que foi observado e constatado 

em “conhecimento”. Consequentemente, a diferença entre conceitos não científicos e 

científicos é que o segundo grupo foi produzido por meio do registro científico do que foi 

observado e da descrição precisa das circunstâncias em que foram observadas, nominadas a 

priori de “fenômenos”. 

Com esse argumento, o cientista é visto como alguém que descreve objetivamente 

as coisas tais como elas aparecem, identificando aspectos da natureza que são considerados 

fixos, imutáveis e verdadeiros para todos os tempos e lugares e, por isso, podem ser descritos 

como leis (CHALMERS, 1993; FARIAS, 2014). 

A ciência é concebida como “[...] um tipo de consciência grupal” em que “[...] 

aquilo que é comunicado entre os cientistas são enunciados de fatos, regras e leis” 

(SKINNER, 1993, p. 125). 

Em decorrência da objetividade da produção do conhecimento científico, os 

conceitos que expressam tal conhecimento são considerados como sendo enunciados que 

tornam “[...] possível a outras pessoas responderem efetivamente sem terem sido 

pessoalmente expostas a esse mundo” (SKINNER, 1993, p. 125). 

Pressupõe-se que, se algum dia se for exposta ao conjunto de qualidades ou 

propriedades que o conceito determina, ou for dito quer seja sobre as leis que regem os factos 

ou sobre as qualidades ou propriedades que um conceito determina, terão condições ou de 

constatar ou de entender tudo o que o cientista já havia descrito. 

Hoje em dia não se concebe mais conceitos pré-determinados, pois conceber 

conceitos como a articulação de conhecimentos caracteriza-os como algo dinâmico, pois, 

dependendo do que for articulado terão variações no resultado final. Um mesmo indivíduo 

tanto pode dar diferentes direções para a sua rede conceitual, diversificando o conteúdo do 

conceito, quanto variar a quantidade de informações com as quais ele lida. Portanto, admite-se 

a possibilidade de um mesmo indivíduo ativar informações diferentes, de modo a apresentar, 

como resultado, conceitos diferenciados para um mesmo facto ou fenômeno na construção do 

conhecimento. 
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Partindo deste pressuposto, ao invés de falar de conceito, o autor refere-se a 

“perfil conceitual”, isto é, os conceitos estariam organizados em classes, compondo uma 

escala graduada, que vai desde as noções do senso comum, usadas no cotidiano, até as mais 

complexas e racionais. Cada classe constitui uma divisão diferente do perfil e está relacionada 

a uma perspectiva filosófica específica, baseada em compromissos epistemológicos distintos. 

Cada parte do perfil pode ser relacionada, portanto, com uma forma de pensar e com certo 

domínio ou contexto a que essa forma se aplica (MORTIMER, 2000).  

Por exemplo: uma pessoa com formação científica poderia rir da ingenuidade do 

pensamento infantil, capaz de inventar “a entidade frio em contrapartida ao calor”, e de 

distinguir duas formas de “energia” que podem fluir de um corpo ao outro – o calor e o frio 

(ERICKSON, 1985). 

No entanto, no seu cotidiano, essa pessoa continuará a usar esses conceitos de 

uma forma muito natural. Mesmo porque soaria arrogante alguém afirmar que “[...] vestiu 

uma blusa de lã porque ela é um bom isolante térmico, impedindo que o corpo ceda calor para 

o ambiente” (MORTIMER, 2000, p. 60). Ora, nós vestimos lã porque ela é quente e nós 

estamos com frio. Não há aí nenhum vestígio de concepções ingênuas, mas o uso da palavra 

calor num sentido de senso comum que a cultura consagrou. 

Martins (2001) aponta que a produção do conhecimento científico envolve a 

problematização, isto é, a capacidade de observar um fenômeno e pensar neles como 

necessitando de explicação possibilitando assim, a construção do conhecimento nos dias 

atuais. 

Ambos, problematização e explicação dos porquês de um fenômeno, são 

necessários, portanto, na construção do conhecimento com a participação de pelo menos dois 

atores: professor e aluno. 

Desse modo, o conhecimento científico assume o caráter que de facto ele tem: 

trata-se de uma produção humana, marcada pelo contexto histórico do seu momento, o que 

inclui desde os instrumentos até os interesses filosóficos, culturais, políticos e econômicos 

que viabilizaram a sua produção. Deixa-se de lado a visão idealizada de conhecimento 

científico como explicações eternas, inalteráveis.  

A História da Ciência passa a ser fonte relevante para o planejamento das 

atividades de ensino, constituindo-se como evidência de que o conhecimento científico, longe 

de ser cópia do real, do observável, são explicações sobre o que está oculto ao observável. 

Essas explicações são o principal alvo a ser trabalhado em sala de aula. 
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O conhecimento profissional do professor tem sido objetivo de muitos estudos e 

reflexões. É um complexo de saber e saber fazer relacionando contribuições de várias origens. 

Apoia-se na própria experiência acumulada da profissão, com as suas tradições, normas e 

mitos, bem como o saber que vai se elaborando na interação entre a profissão e outras 

comunidades com quem interage mais diretamente (Saúde e Educação). 

Um dos aspectos mais relevantes do conhecimento profissional é a forte base de 

sua experiência. Ela é constantemente elaborada e reelaborada pelo professor, em função dos 

seus contextos de trabalho e das necessidades decorrentes das situações que vai enfrentando. 

Por isso mesmo este conhecimento tem carácter implícito. Mas o facto de ser implícito e 

ligado à ação não significa que seja arbitrário ou de menos importância (PONTE, 1998). 

d) O desenvolvimento profissional de cada professor é, no essencial, da sua 

responsabilidade: a mudança está no centro do desejo de aprender. O 

desenvolvimento profissional somente será possível se o professor tiver o desejo e 

a responsabilidade da mudança. Somente se está preparado à mudança e a 

Formação Continuada quando o professor começa a se sentir insatisfeito com a 

sua performance em sala de aula; com os resultados obtidos por seus alunos e não 

se acomodar argumentando que a aprendizagem é somente da competência e 

responsabilidade do aluno. Quando o professor se propõe a refletir sobre as 

avaliações feitas à sua atuação e as impressões que os alunos, coordenação tem a 

seu respeito e a partir desse momento inicia um processo de autorreflexão sobre as 

etapas do seu processo de ensino – aprendizagem (ROGERS, 2013). 

e) O desenvolvimento profissional visa tornar os professores mais aptos a conduzir o 

ensino adaptado às necessidades e interesses de cada aluno e a contribuir para melhorar 

as instituições educativas, realizando-se pessoal e profissionalmente: A Curva do Processo 

de transição do psicólogo John Fisher (1995 apud MAGALHÃES, 2005) sugere que a partir 

do momento que os professores se tornem aptos a contribuir em primeiro lugar com suas 

próprias mudanças, começam a compreender o que de facto os alunos necessitam como meios 

facilitadores no processo de ensino – aprendizagem e dessa forma realmente começa o 

processo de Formação Continuada eficaz respondendo a pergunta que tanto inquieta a 

pesquisadora: De que se fala, quando se fala em Formação Continuada de Professores? 

Fisher (1995) sugere que os professores passem por 08 (oito) estágios de mudança em 

termos de Formação Continuada interpretados por Rogers (2013) da seguinte forma (Tabela 1): 
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Tabela 1 – Estágios de Mudança em Relação à Formação Continuada 

 

ESTÁGIO MUDANÇA 

ANSIEDADE                             

 

O novo cria ansiedade. Consigo desenvolver isso? 

Predomina: "Consigo enfrentar isso"? 

ALEGRIA                                Ajuda disponível. Formação Continuada. 

Predomina: "Ajuste as expectativas". 

AMEAÇA                                  

 

Conhecimento insuficiente. 

Predomina: "ameaça - perda zona de conforto".                                     

MEDO Início do processo de mudança. Medo do novo. 

Predomina: "enfrentar as mudanças". 

 

DEPRESSÃO                                  

 

Resistência à evolução e formações. 

Predomina: "o quanto já evoluiu". 

CULPA                                       

 

Compreensão do que sabem e do que precisam 

saber. 

Predomina: "sentimento de culpa". 

ACEITAÇÃO GRUPAL                           

 

Início do progresso verdadeiro. Acredita em 

competências e atitudes. Predomina: "feedback". 

AVANÇADO 

 

Progresso acentuado. Em cada formação, maior 

confiança.  

Predomina: "Competências e atitudes".  

Fonte: ROGERS, Jenny. Aprendizagem de adultos: Fundamentos para Educação Corporativa. 5. Ed. Porto 

Alegre: ARTMED, 2013. (adaptado pela pesquisadora) 

 

f). O conhecimento profissional envolve diversos domínios, o currículo, o 

aluno, a aprendizagem, a instrução, o contexto de trabalho e o 

autoconhecimento: passa-se a perceber o currículo como conhecimento que traz 

em seu contexto, questões relacionadas ao poder e que passaram a ser discutidas 

por diversos autores, sobretudo àqueles que fazem oposição às teorias tradicionais 

que privilegiavam a organização do currículo em detrimento de uma atitude de 

reflexão fenomenológica. É preciso valer-se dos diversos conhecimentos 

produzidos pelas diversas ciências sociais em especial o da Sociologia para 
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encontrar proposições que colaborem para o desenvolvimento do processo 

educacional institucionalizado. É urgente, compreender as questões sobre o 

Currículo nos últimos anos e investigá-lo profundamente objetivando construir 

uma Instituição de Educação Superior que responda as expectativas de seus 

acadêmicos. 

A gênese dessa indagação do Currículo como objeto específico de estudo vai ser 

influenciada pela massificação da escolarização o que, segundo Silva (2011, p. 12), “[...] 

levou as pessoas ligadas, sobretudo à administração da educação, para racionalizar o processo 

de construção, desenvolvimento e testagens do currículo”. Importante salientar que o interesse 

em analisar o currículo como estratégia para as discussões sobre o conhecimento 

desenvolvido pela escola em todos os níveis ganha relevância a partir do momento em que 

“surgiram livros, ensaios, teorizações que colocavam em xeque o pensamento e a estrutura 

educacional tradicional” (SILVA, 2011, p. 29). 

Para o mesmo autor, o surgimento desse movimento de renovação da Teoria da 

Educação eclodiu, nos mais diversos locais ao mesmo tempo. Nesse cenário ganha destaque 

os Estudos Sociológicos da Educação que influenciaram os debates sobre o papel da escola 

nessa “nova ordem mundial” e consequentemente o Currículo torna-se alvo de investigação 

dos grandes teóricos da Sociologia da Educação nas últimas décadas. 

Nesse campo, as reflexões de Bourdieu (2012), sobre o Currículo se fundamentam 

nos processos de reprodução cultural. Segundo o sociólogo a escola em todos os níveis é a 

organização que reproduz a sociedade e seus valores e que confirma e ratifica as 

desigualdades em todos os aspectos, pois é nesta instituição que a herança econômica da 

família converte-se em capital cultural. Este, segundo o autor, pode existir sob três formas: 

 

a) No estado incorporado, ou seja, sob a forma de disposições duráveis do 

organismo. 

b) No estado objetivado, sob a forma de bens culturais – quadros, livros, 

dicionários, instrumentos, máquinas que constituem indícios ou a realização de 

teorias ou de críticas dessas teorias, de problemáticas, entre outras; e enfim, 

c) No estado institucionalizado, forma de objetivação que é preciso colocar à parte 

porque, como se observa em relação ao certificado acadêmico, ela confere ao capital 

cultural – de que é, supostamente, a garantia – propriedades inteiramente originais 

(BOURDIEU, 2012, p.74). (grifos da pesquisadora). 

 

De acordo com esse pensamento, “[...] o currículo da escola está baseado na 

cultura dominante: ele se expressa na linguagem dominante, ele é transmitido através do 

código cultural dominante” (SILVA, 2011, p.32). Nesse sentido a academia não é imparcial, 

não é justa, não promove a igualdade de oportunidades, pois oferece tratamento igual, não 
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levando em consideração as desigualdades sociais e culturais do seu grupo. “Em outras 

palavras, tratando todos os educandos, por mais desiguais que sejam eles de facto, como 

iguais em direitos e deveres, o sistema escolar é levado a dar sanção às desigualdades iniciais 

diante da cultura” (BORDIEU, 2012, p. 53). 

g) A chave da competência profissional é a capacidade de equacionar e 

resolver problemas da prática profissional: deve ser utilizada associada à 

didática à Psicologia Social; à Linguística; às Ciências Sociais e às Ciências da 

Educação. 

       Nas Ciências da Educação a abordagem é específica, pois necessita de um 

conjunto de definições aqui baseadas em Jonnaert (2002a) e Jonnaert et.al. (2004; 2006) 

quando elenca: 

 Conceitos de Competências 

- Competência está associada a uma situação ou família de situações, como 

também aos campos de experiência do professor ou da coletividade. 

- O desenvolvimento de competências está sustentado na coordenação de um 

professor ou de um grupo de professores e na diversidade de seus recursos. 

- Competência será construída realmente no caso de um trabalho concretizado 

pelo professor juntamente com seus alunos, pois será socialmente aceitável. 

- Competência é o resultado dinâmico e construtivo do processo de ensino- 

aprendizagem, realizado por um professor ou um grupo de professores após o 

resultado da ação. 

- Competência não é algo previsível; ela depende de pessoas, neste caso 

específico, de professores; de seus conhecimentos; da compreensão da situação 

que se apresenta; dos recursos que dispõem; dos desafios que se apresentam; das 

experiências que possuem; da criatividade para se adaptar a situações inusitadas. 

A definição provisória que o autor propõe é: 

 

A competência é o resultado do tratamento concluído de uma situação por uma 

pessoa ou por um grupo de pessoas em um determinado contexto. Esse tratamento se 

baseia no campo das experiências vividas pelas pessoas em outras situações mais ou 

menos isomorfas àquela que é objeto de um tratamento. 

Esse tratamento se apoia em um conjunto de recursos, de restrições e de obstáculos e 

em ações; o sucesso desse tratamento depende da pessoa ou do grupo, de suas 

experiências de vida, de sua compreensão da situação, da própria situação e do 

contexto, dos recursos das próprias pessoas e dos recursos disponíveis entre as 

circunstâncias da situação. Uma competência depende igualmente das restrições e 

dos obstáculos sentidos pela pessoa ou pelo grupo e/ou que estão presentes entre as 

circunstâncias da situação. 
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A competência é a realização desse processo dinâmico, ela é específica a uma 

situação e pode ser adaptada a outras situações que são quase isomorfas à situação 

atual e que pertencem à mesma família de situações (JONNAERT, 2004, p.674). 

 

- Competência se define por meio de: contexto; por um professor ou um grupo de 

professores no caso em questão; por um quadro situacional; um campo de 

experiências vividas anteriormente; um quadro de ações realizadas; um quadro 

de recursos utilizados para o desenvolvimento de atitudes; um quadro de 

avaliação que abrange os resultados obtidos, as transformações que permitem que 

os professores constatem que seu trabalho de “ensinagem” surtiu o efeito 

esperado, pois resultou em “aprendizagem” (JONNAERT, ETTAYEBI e 

DEFISE, 2010). 

h) O trabalho investigativo em questões relativas à prática profissional é 

fundamental para o desenvolvimento profissional do professor. Esta é a fase 

em que o professor começa a refletir sobre o questionamento principal desta tese 

de doutoramento: De que se fala, quando se fala em Formação Continuada de 

Professores? Após muitas aulas teóricas e práticas, você aplica provas. O Ensino 

e a Aprendizagem é algo automático ou deve ser reflexivo e ter aplicabilidade na 

vida? 

Esse processo é conhecido como Escada da Competência pontuada por Rogers 

(2013) como surgida na década de 1970, na Organização Norte Americana Gordon Training 

Internacional fundada pelo Dr. Thomas Gordon. 

A Escada de Competência tem 05 (cinco) níveis, segundo Rogers (2013, p. 28-

31): 

 

Nível 01: Incompetência inconsciente: O aluno não faz a menor ideia daquilo que 

não sabe e pode negar que precise aprendê-lo [...] pode acreditar que já tem toda 

habilidade e o conhecimento que precisa, sem perceber que se desatualizou. 

Nível 02: Incompetência consciente: O aluno já se defrontou com sua falta de 

habilidade. [...] A tarefa da aprendizagem parece ser gigantesca que jamais será 

capaz de escalar. Nesta etapa o papel é renovar a confiança e lembrar as pessoas que 

é melhor saber o que você não sabe do que viver na abominável ignorância do nível 

01. 

Nível 03: Competência Consciente: A chave do sucesso é encarar essa fase com 

firmeza, conhecer cada etapa do que quer que seja e ser paciente em relação aos 

lapsos, porque eles são inevitáveis. A observação criteriosa do feedback oferecido é 

a chave para ir adiante. 

Nível 04: Competência Inconsciente: Este é o objetivo de toda aprendizagem. 

Você internalizou o aprendizado e apropriou-se dele. Adaptou os protocolos, os 

roteiros e as orientações ao seu próprio estilo peculiar. Você pode e realmente 

experimenta. Criou a sua própria versão do que quer que tenha sido ensinado e sente 

certo prazer nisso. 
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Nível 05: Competência Refletida: Você tem consciência que a sua competência 

corre o risco de ficar desatualizada. Está consciente do perigo onipresente da 

complacência. Elemento fundamental para manter a sua habilidade atualizada e 

relevante. Este é o motivo pelo qual a Formação Profissional Contínua é um 

requisito essencial na maior parte das profissões. [...] Você pode precisar refletir 

sobre como aplicar isto ao seu próprio desenvolvimento profissional como 

professor, bem como a alguma coisa em relação ao conteúdo que você apresenta aos 

seus alunos. (grifos da pesquisadora). 

 

i) Às instituições de formação cabe ofertar oportunidades diversas, 

procurando adequar a sua oferta às necessidades dos professores: há 

necessidade de mudança na formação ou mudança da formação? Esse é um 

questionamento que faz com que se reflita sobre a necessidade do rompimento 

com o paradigma que predominava porque não dizer até o final do século XX 

(PERRENOUD e COLS., 2010). 

O facto de se priorizar a Formação se dá pela abertura dos professores tanto do 

Ensino Médio quanto no Ensino Superior começarem a solicitar a outros formadores, textos, 

técnicas que fundamentassem melhor seu trabalho pedagógico.   

O segundo elemento surge a partir da responsabilidade do formador em fornecer 

aos professores não só experiências do cotidiano, mas pesquisas científicas comprovadas e 

testadas como eficazes. 

O terceiro elemento embasa-se no Formador saber que ele também precisa 

constantemente estar atualizado em suas Formações para poder contribuir com seus 

professores. É quando ele tem essa consciência que se estabelece um novo paradigma e se 

realiza a verdadeira Formação Continuada de Professores em qualquer nível e aqui 

especificamente, na Educação Superior na Área da Saúde (PERRENOUD e COLS., 2010). 

Em tempos de interação, de conexões em rede, de acesso a informações 

instantâneas, deve-se repensar a maneira como os Projetos Pedagógicos estão organizados, 

tentando compreender se o mesmo corresponde às expectativas de aprendizagem dos 

estudantes. 

Sabe-se que essa nova realidade educacional exige novas habilidades dos sujeitos 

que fazem o uso dessas ferramentas. Por isso é importante perceber se as práticas pedagógicas 

presentes no Ensino Superior, neste caso, na Área da Saúde, em tempos de mudanças de 

paradigmas constantes estão contribuindo para um ensino efetivo e consequentemente 

aprendizagem com sentidos. 

Necessita-se analisar se as formações continuadas evidenciadas atualmente no 

Ensino Superior buscam na prática atender de facto primeiro aos interesses dos professores e 

estudantes, ou apenas são rotinas acadêmicas. Na visão de Lyotard (2008), a ciência é 
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revolucionária estando sempre motivadas às novas conquistas que se tornam legítimas. Daí a 

necessidade constante de Formação Continuada. De acordo com o autor, é válida a 

importância da troca social. A exteriorização do conhecimento é uma condição necessária do 

saber científico nas Formações Continuadas para motivar as competências e atitudes muitas 

vezes adormecidas nos professores. 

As pessoas tornam-se “conhecimento”, podendo constituir-se troca social 

(competências), ganhando forma e existência independente (atitudes). Um conhecimento, 

portanto, surge do contexto da experiência (competências) tornando o indivíduo e o seu saber 

uma unidade (atitudes), um conjunto que não pode ser compreendido, observado ou analisado 

isoladamente (CLANDININ, 1993,1996). 

Numa perspectiva ou contexto moderno é necessário legitimar o conhecimento ou 

saber como função na sociedade, na qual diferentes experiências servem de perpetuação do 

sistema. Para tanto, em primeiro lugar é necessário conhecer a sociedade com a qual se está 

atuando. E para conhecer como diz Lyotard (1989, p.37), é necessário “[...] escolher a 

maneira de interrogar”. 

Deve-se levar em consideração, que existem segundo o autor, duas formas de 

compreender o universo da sociedade do entorno: como um todo homogêneo (o saber que 

existe como elemento fundamental para o funcionamento da sociedade, tendo um papel 

funcional para sua manutenção), ou então, como uma “dualidade intrínseca”, que possui em si 

própria, elementos de contestação (possui uma natureza crítica, orientando o desenvolvimento 

ou transformação da sociedade) (LYOTARD, 2008, p.37).  

Outro ponto fundamental é não desconsiderar o saber da cultura de uma 

sociedade. A cultura fornece os pilares do consenso para se julgar que um dado saber é 

legítimo. 

Pensar que a organização de Formação Continuada possibilita diferentes 

metodologias para a construção dos saberes é necessário compreender o fazer acadêmico nas 

mais diferentes perspectivas de ensino objetivando o aperfeiçoamento do trabalho educativo 

com práticas atualizadas que correspondam aos anseios dos professores e alunos na 

construção de uma Instituição de Ensino Superior humanista, criativa e que respeite as 

diversidades e individualidades de que a constitui. 

Quando se fala em Formação Continuada de Professores do Ensino Superior na 

Área da Saúde, há necessidade de se pensar em como organizar essa Formação a fim de 

propiciar um equilíbrio entre os modos de pensar e de agir, frente a uma realidade comum em 

que o desenho curricular seja aceito e compreendido por todos os professores. Tornar esse 
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momento, como objetiva a Psicopedagogia, em momentos de construção de conhecimento; de 

prazer na apropriação do novo; saber que o meu saber (professor) não se esgota e nem se 

esvazia na troca de experiências e sim todos se enriquecem e saem fortalecidos (MALUF, 

2015). 

Na Formação Continuada de Professores do Ensino Superior na Área de Saúde é 

fundamental a necessidade de se entender que deve fazer parte também a formação ética, mas 

uma formação que não diga respeito a boas intenções, mas à efetividade e a excelência na 

formação profissional. 

Na Área da Saúde, a competência ética dos profissionais é entendida como a 

capacidade pessoal de percepção, reflexão crítica e decisão coerente em relação às condutas 

humanas no cuidado à saúde e à vida. O desenvolvimento desta competência requer docentes 

capacitados e dispostos a assumir a discussão de aspectos relativos à prática educativa, de 

modo a favorecer uma formação mais centrada no educando e mais qualificada para a 

sociedade regional e dependente desta formação. 

Conceitos como cidadania, ética, moral e valores devem ser centrais neste 

processo, porque a sociedade atual necessita, mais do que nunca, de cidadãos éticos, que 

atuem de forma prudente, responsável e comprometida, capazes de vivenciar e de promover a 

realização dos valores humanizados. 

O professor representa um referencial a ser seguido pelos estudantes, tanto em 

relação às suas habilidades técnicas, quanto à sua postura ética diante das situações cotidianas 

no atendimento às pessoas tendendo a assimilar sua conduta. É sua tarefa, portanto, incentivar 

a reflexão ética sobre as questões vivenciadas, fornecendo/compartilhando as informações 

necessárias para subsidiar tal exercício de reflexão. É sua tarefa contribuir positiva e 

intencionalmente na formação ética dos estudantes. 

A formação docente em habilidades e competências técnico-profissionais exige da 

instituição a revisão ou o delineamento do perfil acadêmico desejado, um projeto pedagógico 

aceite pela comunidade e um plano de ação fundamentado na experiência profissional e 

acadêmica. 

Uma atitude de aceitação das inovações pedagógicas se faz necessária por parte 

do profissional interessado em incorporar as estratégias apresentadas na Formação 

Continuada, assim como estar aberto para revisar a sua metodologia de ensino e seu conceito 

do que seja educar na sociedade contemporânea. 

As publicações de Scherer e Graves (2003) Fuszard (1995), Spunt e Shritz (2006) 

entendem que o conhecimento adquirido a partir da Formação Continuada juntamente com a 
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experiência prática (apreender) pode ser mantido por mais tempo que o conhecimento 

adquirido por meio de palestras, por exemplo. Esse processo não só permite novas habilidades 

e competências, como também incentiva o pensamento crítico e reflexivo acerca de situações 

reais. 

Todos os autores citados concordam que é inquestionável a necessidade da 

Formação Continuada de Professores da Área da Saúde, pois é necessário que os professores 

tenham clareza conceitual na sua abordagem, a fim de orientar as estratégias na formação dos 

futuros profissionais. Assim, tem razão Amaya (2008), quando considera que a formação 

orientaria o docente para o domínio de competências, para a criação de novos ambientes de 

aprendizagem e, finalmente, para o desenvolvimento de atitudes para conhecer mais; criar 

para cuidar do planejamento e avaliação das suas práticas. 

       Na Formação Continuada dos Professores da Área de Saúde que culmina no 

Desenvolvimento Pessoal de cada Professor, dá-se grande importância à combinação de 

processos formais e informais. O professor deixa de ser objeto para passar a ser sujeito da 

formação. Não se procura a “normalização”, mas a promoção da individualidade de cada 

professor, a inquietação com a situação atual e o desejo de mudança. Dá-se atenção não só ao 

conhecimento e aos aspectos cognitivos, para se valorizar também os aspectos afetivos e 

relacionais do professor valorizando suas competências, habilidades e atitudes (AMAYA, 

2008). 

Quando a Formação Continuada é proposta ao professor como Desenvolvimento 

Pessoal elencar: motivação, estímulo, incentivo e, portanto, desejo de se apropriar do novo 

objeto de conhecimento, como desenvolvimento pleno, realização pessoal e não algo imposto, 

propiciando mudança social e pedagógica. “O desenvolvimento profissional ao longo de toda 

a carreira é, hoje em dia, um aspecto marcante da profissão docente (PONTE, 1998, p. 02)”. 

- Motivação: Deeprose (1995) afirma que ninguém pode motivar nenhuma outra 

pessoa; toda motivação vem de dentro; é intrínseca. Motivar é incentivar pessoas 

ou grupos de pessoas a trabalharem da melhor maneira em equipe, por meio da 

construção de ambientes favoráveis ao desempenho de suas competências e 

atitudes. 

Há sempre um componente subjetivo na motivação que provoca uma enorme 

complicação. As pessoas já trazem dentro de si expectativas pessoais que ativam determinado 

tipo de busca de objetivos, dificultando para os formadores, a orientar as pessoas para que 

determinada Formação seja feita. Métodos que se aproximam do controle e do conceito da 
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motivação, não têm conseguido a eficácia que no geral se espera em uma situação na 

Formação Continuada (CHIAVENATO, 1997).   

Para aprender precisa estar motivado como também para ensinar, precisa 

descobrir e se manter motivado (ROGERS, 2013). A motivação pode ser sustentadora de uma 

Formação Continuada tanto para o Formador quanto para os Professores. Reconhecer que 

você depende de outras pessoas em sua Formação, mas que se você não se empenhar e não 

quiser aprender nada acontecerá, portanto é responsável por si mesmo, foi o argumento de 

Rogers (2013).  

Os adultos estão motivados quando decidem participar de Formação Continuada, 

espontaneamente, e obtém melhor compreensão e capacidade de sustentar o que assimilaram e 

transmitir com maior segurança observando o aprendizado como um processo instrumental, 

dinâmico que dará acesso a novos instrumentais constantemente (ROGERS, 2013). 

- Incentivo: é a maneira de manter as pessoas com um desempenho excelente ou 

elevar o desempenho a um nível desejável. Incentivo é um objeto, condição ou 

significação externa para o qual o comportamento se dirige. Pode ser positivo 

(aquele na direção do qual o comportamento se dirige), e negativo (quando o 

indivíduo procura afastar-se do comportamento dirigido). Pode-se exemplificar o 

incentivo positivo como sendo o alimento, a realização pessoal, o sucesso; e o 

incentivo negativo como o ferimento, o isolamento social, ou até um resultado 

julgado pelo aluno, injusto em uma disciplina (BERGAMINI, 2016). 

- Estímulo: é considerada a força que põe o organismo em movimento. É 

entendido como a consequência de uma necessidade. A fome, por exemplo, é um 

estímulo, consequência da necessidade de alimento (necessidade básica de 

sobrevivência). Difere-se do motivo porque não dá direção ao comportamento, é 

apenas seu ativador.  

A motivação é o resultado da integração entre os professores e a Formação 

Continuada que os envolve. Os professores diferem quanto ao seu estímulo motivacional, e o 

mesmo professor pode ter diferentes níveis de motivação que variam ao longo do tempo, ou 

seja, ele pode estar mais motivado em um momento e menos em outra ocasião. 

A reflexão que se faz é que a motivação dentro de um ambiente acadêmico não é 

uma função exclusivamente gerencial, e sim uma força intrínseca e que o nível de motivação 

modifica entre os professores e dentro de um mesmo professor através do tempo, além das 

diferenças individuais, existem as variações no mesmo indivíduo em função do momento e da 

situação. 
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A formação continuada dos professores da área da saúde deve ser firmada de 

modo positivo: é tornar os professores mais aptos a conduzir o ensino adaptado às 

necessidades e interesses de cada aluno e a contribuir para a melhoria das instituições 

educativas, realizando-se pessoal e profissionalmente (PONTE, 1998). 

Esta é a mesma situação vivenciada pelos professores do Ensino Superior na 

realidade brasileira, onde se espera cada vez mais em termos de especialização não só teórica, 

mas principalmente de formação continuada na seguinte perspectiva, segundo Ponte (1998, p. 

4): 

Na verdade, um professor, para exercer adequadamente a sua actividade 

profissional, tem (a) de ter bons conhecimentos e uma boa relação com a disciplina, 

(b) de conhecer em profundidade o currículo e ser capaz de o recriar de acordo com 

a sua situação de trabalho, (c) de conhecer o aluno e a aprendizagem, (d) dominar os 

processos de instrução, os diversos métodos e técnicas, relacionando-os com os 

objectivos e conteúdos curriculares, (e) conhecer bem o seu contexto de trabalho, 

nomeadamente a escola e o sistema educativo e (f) conhecer-se a si mesmo como 

profissional. 

 

Segundo Ponte (1998, p. 4), pode-se dizer que “[...] a chave da competência 

profissional é a capacidade de equacionar e resolver — em tempo oportuno — problemas da 

prática profissional”. Isso exige não só competências teóricas e práticas, mas também 

competências na relação teoria-prática incluindo: formação científico-cultural; conhecimento 

profissional e identidade profissional. 

O conteúdo de um ensino é cauteloso ao ser relatado em termos de saberes sobre 

Formação Continuada, porque está pontuado principalmente na aquisição de um saber-fazer 

pautado em primeiro lugar na Formação científica – cultural, pois, sem sustentabilidade na 

ciência e na cultura local estará fadada ao descrédito e ao “achismo”, perdendo, dessa forma, 

seu valor científico. 

Dessa maneira retoma-se a pergunta inicial que motivou a pesquisa: De que se 

fala, quando se fala em Formação Continuada de Professores? 

Primeiramente na Formação científico-cultural dos Professores do Ensino 

Superior na Área da Saúde; no Conhecimento e na Identidade Profissional e na Formação 

Continuada, onde terão de facto oportunidade de vivenciar experiências, tornando-se mais 

conscientes e embasados a propiciar uma situação de ensino-aprendizagem adaptado às 

necessidades e interesses de cada aluno; onde ao se apropriarem do conhecimento, 

desenvolvam competências e coloquem em prática atitudes, podendo propiciar aprendizagem 

com significado e possibilitar a formação de profissionais de excelência. 

Em muitas oportunidades as pesquisas educacionais, como por exemplo, as 

Avaliações da Comissão Própria de Avaliação - CPA da IES demonstram que isso não 
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acontece. O professor necessita saber integrar sua (as) disciplina (as) em um conjunto de 

saberes e conhecer o seu papel na sociedade contemporânea (no que tem de positivo e no que 

tem de desafiador) devendo ser uma pessoa com um horizonte cultural alargado, que relaciona 

a sua disciplina com outras áreas do saber do seu Curso (interdisciplinaridade) e que domina 

as linguagens próprias da atualidade, como as novas tecnologias da informação e seu leque 

imenso de possibilidades (transdisciplinaridade). 

Para se colocar aos professores a Formação Continuada na Área da Saúde tem-se 

que valorizar o conhecimento científico que cada educador traz de sua Formação Acadêmica 

elencando-se três grandes vertentes: 

- Uma vertente didática, associada à prática do professor, tornando-se um 

mescla do saber e saber fazer com influências de vários conhecimentos de outras ciências. 

Apoiando-se na própria experiência acumulada da profissão, com as suas tradições, normas e 

origens, bem como o saber que vai se elaborando na interface entre a profissão (inter e 

transdisciplinaridade) e outras áreas do conhecimento com as quais interage mais diretamente. 

Schön (2000), um dos autores que tem escrito acerca da natureza do conhecimento 

profissional, pontua a importância do processo de reflexão (tanto durante quanto após a ação) 

no desenvolvimento do conhecimento profissional do professor. 

- Uma vertente organizacional, associada à participação das diversas esferas da 

vida da Educação Superior e da sua relação com a comunidade, e, a reflexão sobre o papel dos 

diversos modos de trabalho do aluno, como o que se vê nas narrativas, posteriormente, é uma 

das formas de constituição do conhecimento profissional do professor relativo à sua prática 

docente. 

O carácter implícito deste conhecimento não pode desvalorizar a atividade 

profissional do professor e nem negar a existência de um saber próprio da profissão docente, 

neste caso específico, na área da saúde. A caracterização do papel, do alcance e da natureza 

do seu conhecimento profissional é, por isso, uma condição fundamental da dignidade da 

função docente. É, também, responsabilidade coletiva do pesquisador e dos Formadores de 

Professores permitirem que o mais importante deste conhecimento seja reconhecido pelos 

professores atuantes e fazer “seu”, apropriar-se para que se preparem para o exercício da 

profissão (MALUF, 2015). 

- Uma vertente pessoal, associada ao modo como o professor percebe e promove 

o seu próprio desenvolvimento profissional. O uso de narrativas sobre situações de ensino-

aprendizagem são relatos de experiências vividas, onde se evidencia as dificuldades vividas 
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pelos atores, bem como a forma como resolvem as situações em que estão envolvidos 

(MINAYO, 2005). 

A realização de uma tarefa de investigação/exploração com toda a sala de aula 

parece permitir um alargamento das descobertas. A estratégia utilizada por um professor, para 

uma dada descoberta, pode ser utilizada por um maior número de colegas para gerar novas 

descobertas. Esta estratégia permite ainda que os professores assumam individualmente as 

suas intervenções, o que é bastante importante para o processo de ensino-aprendizagem. Esta 

tarefa, talvez por ter a ver com a investigação de regularidades simples, resultou plenamente 

numa aula de carácter coletivo — muito para além das expectativas mais otimistas (PONTE 

et. al., 1998). 

A identidade profissional deve ser levada em consideração e, portanto, 

pesquisada, observada previamente para que a Formação Continuada de Professores do 

Ensino Superior da Área de Saúde não se esvazie sem atingir os objetivos desejados pelos 

próprios professores. 

Um dos aspectos que mais contribui para a formação de identidade e o desejo da 

Formação Continuada é a forma como se dá a escolha da profissão. A necessidade de mestres 

e doutores no Ensino Superior, inclusive na Área de Saúde leva a uma seleção acelerada por 

parte das Universidades e Faculdades Brasileiras de professores com titulação adequada, 

mudando o cenário e metas das Instituições para incluir em seus Projetos Pedagógicos e 

Calendários Acadêmicos, Formações Continuadas, ouvindo seus professores pela Avaliação 

Institucional Interna, suas principais dificuldades em sala de aula para definir em uma escala 

de prioridades, por onde se iniciaria.  

Esse elenco de prioridades auxilia com a divulgação dos resultados, a escolha 

juntamente com a representatividade docente, do início da Formação Continuada de 

Professores do Ensino Superior na Área de Saúde, principalmente priorizando a participação 

em congressos, fóruns, seminários, jornadas, como também propiciando bolsa de estudos para 

Mestrado e Doutoramento com incentivo das Instituições, mas, com pouca ou nenhuma 

formação interna, cumprindo desta forma a exigência do Ministério da Educação. 

Outro aspecto associado à identidade docente é a cultura profissional regional. 

Marcada pelo modo como os professores percebem o dia a dia profissional, horário de 

trabalho, exigência do Ministério do Trabalho, responsabilidades perante os alunos, relações 

com os colegas e com o sistema educativo, torna-se um desafio para chegar a um consenso de 

datas e horários; após todos os desafios vencidos, chega-se a uma data conveniente a todos e 
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para todos. Faz parte do processo, o receio ao novo, ao inusitado, a sair da “zona de conforto” 

(PONTE, 1998). 

Faz-se necessário recuperar o diálogo teórico e prático a respeito da noção de 

competência, explorando o seu conceito em vários níveis de compreensão, relacionando-o à 

estratégia e aos processos de aprendizagem humana. Para tanto, o diálogo entre a literatura 

americana, europeia e brasileira enriquecem o conceito de competência. 

 

3.2 Reflexões sobre os Conceitos de Competência 

 

Em 1973, McClelland publicou o paper Testing for Competence rather than 

Intelligence, que, de certa forma, iniciou o debate sobre competência entre os psicólogos e os 

administradores nos Estados Unidos. A competência é casualmente relacionada com 

desempenho superior na realização de uma tarefa ou em determinada situação, diferenciando 

competência de aptidões: que diz respeito ao talento natural de uma pessoa que pode ser 

aprimorado pelas competências, a partir da demonstração de um talento particular na prática e 

conhecimento é que as pessoas precisam saber para desempenhar uma tarefa (MIRABILE, 

1997). 

A reflexão francesa a respeito de competência surgiu nos anos 1970, justamente 

pela não concordância com o conceito de qualificação e do processo de formação profissional, 

estritamente técnica. Insatisfeitos com o que se observava entre as necessidades do mundo do 

trabalho (principalmente da indústria), onde procuravam aproximar o ensino das necessidades 

reais das empresas, visando a aumentar a capacitação dos professores e suas chances de se 

empregarem igualmente à de colaboradores industriais. 

As discussões sobre competências, tanto na Formação Geral quanto Profissional 

dos Professores, com ênfase para esta última, surgem nas décadas de 1960 e 1970, segundo 

Ropé e Tanguy (1997), dependendo de cada país. Para as autoras, desde o início, a noção de 

competências esteve associada à ideia de Formação Continuada tendendo a substituir a noção 

de saberes na Educação Geral e a noção de qualificação na Formação Profissional, como se 

observa não são sinônimos. 

 

Quando se apela à formação dos indivíduos tendo por finalidade o desenvolvimento 

de competências evidenciam-se as indefinições, multiplicam-se as discussões, 

crescem as indecisões, alastram as confusões e, por vezes, evidencia-se a 

ingenuidade (talvez, devido à simplificação de actos que não aguardaram o 

amadurecimento de atitudes) na geração das sinomias de conceitos; o problema 

torna-se, então, complexo (GASPAR, 2004, p.55). 
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A maioria das Instituições de Ensino continua a apresentar, o desenvolvimento de 

aptidões intelectuais para a aquisição de saber acadêmico como competências. A palavra 

competência, portanto, aparece com vários sentidos, às vezes contraditórios, provocando 

simultaneamente, simplicidade e complexidade. 

Nos últimos anos, o tema competência gerou reflexões acadêmicas, associado a 

diferentes compreensões: no nível da pessoa (a competência do indivíduo), das organizações 

(as core competences) e dos países (sistemas educacionais e formação de competências) 

(FLEURY e FLEURY, 2000). 

Durante a década de 1980, Richard Boyatzis analisando os conceitos de 

competência identificou um conjunto de características e traços que, em sua opinião, definem 

um desempenho superior marcando significativamente a literatura americana (SPENCER e 

SPENCER, 1993; MCLAGAN, 1996; MIRABILE, 1997). 

Depois dessa análise o conceito de competência é pensado como conjunto de 

conhecimentos, habilidades e atitudes (isto é, conjunto de capacidades humanas) que 

justificam um alto desempenho, acreditando-se que os melhores desempenhos estão 

fundamentados na inteligência e personalidade das pessoas. 

Buscava-se estabelecer a relação entre competências e os saberes: o saber agir – 

no referencial do diploma e do emprego. Do campo educacional o conceito de competência 

passou a outras áreas, como o campo das relações trabalhistas, para se avaliarem as 

qualificações necessárias ao posto de trabalho, nascendo assim o inventário de competências: 

“bilan de compétences”. 

O conceito de competência se solidifica na literatura francesa dos anos 1990, 

quando procurou ir além do conceito de qualificação. Zarifian (1999) elenca três 

características principais no mundo do trabalho, que a emergência do modelo de competência 

para a gestão das organizações: 

 A noção de incidente: aquilo que ocorre de forma imprevista, não 

programada, vindo a perturbar o desenrolar normal do sistema de produção, ultrapassando a 

capacidade rotineira de assegurar sua autorregulação; isto implica que a competência não 

pode estar contida nas pré-definições da tarefa; a pessoa precisa estar sempre mobilizando 

recursos para resolver as novas situações de trabalho. 

 Comunicação: implica compreender o outro e a si mesmo; significa entrar em 

acordo sobre objetivos organizacionais, partilhar normas comuns para a sua gestão. 
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 Serviço: a noção de serviço, de atender a um cliente externo ou interno da 

organização precisa ser central e estar presente em todas as atividades; para tanto, a 

comunicação é fundamental. 

O trabalho não é mais o conjunto de tarefas associadas descritivamente ao cargo, 

mas se torna o prolongamento direto da competência que o indivíduo mobiliza em face de 

uma situação profissional cada vez mais mutável e complexa. 

Segundo Zarifian (1999), a competência é a inteligência prática para situações que 

se apoiam sobre os conhecimentos adquiridos e os transformam com mais força, quanto mais 

aumenta a complexidade das situações. 

Le Boterf (1995) situa a competência entre três eixos formados: pela pessoa (sua 

biografia, socialização), pela sua formação educacional e pela sua experiência profissional. 

Competência é um saber agir responsável que é reconhecido pelos outros. Implica saber como 

mobilizar, integrar e transferir o conhecimento, recursos e habilidades, num contexto 

profissional determinado. As competências são sempre contextualizadas. 

O conhecimento não se torna competência se não for comunicado e culminar em 

atitude. A noção de competência aparece associada a verbos como: saber agir; mobilizar 

recursos; integrar os saberes múltiplos e complexos; saber aprender; saber engajar-se; assumir 

responsabilidades; ter visão estratégica (LE BOTERF, 1995). 

Competência é um saber agir responsável e que é reconhecido pelos outros. 

Implica saber como mobilizar, integrar e transferir os conhecimentos, recursos e habilidades, 

num contexto profissional determinado (LE BOTERF, 1995). 

A rede de conhecimento em que se insere a pessoa, e nesse caso o professor, é 

fundamental para que a comunicação seja eficiente e gere competência, que não se anule o 

indivíduo porque na soma dos saberes é que se forma a coletividade de conhecimento e 

atitudes. 

A tabela 2 resume os pilares básicos que sintetizam a noção de competência 

definida por Le Boterf (1995). 

 

Tabela 2 – Noção de Competência – Pilares Básicos 

NOÇÃO DE COMPETÊNCIA PILARES BÁSICOS 

 

Saber Agir Saber o que e porque faz. Saber julgar; 

escolher; decidir. 

Saber Mobilizar Recursos Criar Sinergia e Mobilizar Recursos e 
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Competências. 

Saber Comunicar Compreender; trabalhar; transmitir 

informações e conhecimentos. 

Saber Aprender Trabalhar o conhecimento e a experiência. 

Rever os modelos mentais. Saber se desenvolver. 

Saber engajar-se e Comprometer-se Saber empreender; assumir compromissos. 

Comprometer-se. 

Saber assumir responsabilidade. Ser responsável e assumir os riscos e 

consequências de suas ações. 

Ter Visão Estratégica. Conhecer e entender o negócio da organização, 

seu ambiente, identificando oportunidades e 

alternativas. 

Fonte: Le Boterf (1995) apud FLEURY, Maria Tereza Leme; FLEURY, Afonso. RAC, Edição Especial 2001: 

183-196. 

 

Para se chegar à competência na Instituição de Ensino Superior, necessita-se 

iniciar com a compreensão da competência individual. E a primeira questão que se coloca ao 

professor é: Como eu aprendo? Esta questão a princípio simples recupera momentos em que o 

conhecimento se mistura com a emoção, demonstrando situações positivas ou tensas e 

angustiantes (FLEURY e FLEURY, 2000). 

A aprendizagem é um processo complexo que envolve experiências vivenciadas 

pelas vias aferentes (sentidos) e que são transportadas ao campo perceptivo, analisadas, 

compreendidas, interpretadas e memorizadas quando se tornam significativas ao ser humano, 

para poderem ser transformadas em competências e atitudes pelas vias eferentes (percepção). 

O conjunto de coisas de que o ser humano se lembra, constitui a sua identidade (BEE, 1990). 

“As emoções e os afetos regulam o aprendizado e a formação de memórias. As emoções 

contribuem fortemente na motivação para a pessoa aprender; parecem dar cor e sabor ao que 

aprende” (FLEURY e FLEURY, 2000, p.191). 

Segundo a Psicologia existem vários Métodos de Aprendizagem que elencam 

competências: 

 Modelo behaviorista: seu foco principal é o comportamento, pois este é 

observável e mensurável. 

 Modelo cognitivo: explica melhor os fenômenos mais complexos, como a 

aprendizagem de conceitos e a solução de problemas. 

 A Gestalt: pesquisa o processo de aprendizagem por insights (HILL, 1981). 
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Le Boterf (1995) propõe, na tabela 4, o processo de desenvolvimento de 

competências das pessoas nas organizações, que pode se adaptar para as Instituições de 

Educação Superior no Brasil: 

 

Tabela 03 – Processo de Desenvolvimento de Competências 

TIPO FUNÇÃO COMO DESENVOLVER 

 
Conhecimento Teórico Entendimento. Interpretação. Educação Formal e Continuada 

 

Conhecimento sobre os 

Procedimentos 

Saber Proceder. Educação Formal e Experiência 

Profissional 

Conhecimento Empírico Saber se comportar. Experiência Social e Profissional. 

 

Conhecimento Cognitivo Saber lidar com a informação; 

saber como aprender com todos 

que participam do processo de 

ensino – aprendizagem e com os 

vários professores do NDE. 

 

Educação formal e continuada; 

experiência social e profissional. 

 

 

Fonte: Construindo o Conceito de Competência. Le Boterf (1995) apud FLEURY, Maria Tereza Leme; 

FREURY, Afonso. RAC, Edição Especial 2001: 183-196. 

 

Assim na relação de situações de aprendizagem, pode-se propiciar a 

transformação do conhecimento em competência, não apenas agregando valor individual, mas 

também à Instituição. 

Na busca de acompanhar as mudanças sociais, os educadores, principalmente da 

Área de Saúde, vêm demonstrando um interesse maior pelas práticas educativas e repensando 

a formação do profissional.  

Como afirma Faustino e Egry (2002, p.93), “[...] faz-se necessário avançar não 

apenas no preparo de um novo profissional, mas, acima de tudo, de um indivíduo crítico, 

cidadão preparado para aprender a criar, a propor, a construir”. 

O Relatório da Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI para a 

UNESCO reafirma a importância da educação no desenvolvimento dos indivíduos e da 

sociedade, apontando que, para este século, “[...] tanto indivíduos quanto os poderes públicos 

considerarão a busca do conhecimento, não apenas como um meio para alcançar um fim, mas 

como um fim em si mesmo” (TARCIA, 2010, p. 93). 

A dificuldade em conceituar competências, necessitou que o Ministério da 

Educação esclarecesse em que se baseava a formação de professores como a “[...] capacidade 

de mobilizar múltiplos recursos, entre os quais os conhecimentos teóricos e experienciais da 

vida profissional e acadêmica, para responder às diferentes demandas das situações de 

trabalho” (BRASIL, 2013, p. 61). 
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A importância desses referenciais para as reformas educacionais brasileiras 

culminaram em um “repensar” sobre o conceito de competências para Formação de 

Professores no Ensino Superior, sendo por intermédio desse conceito “repensado” que se 

estabeleceu a devida relação entre educação, mercado de trabalho e humanização. É defendida 

como necessária uma nova concepção para a formação de professores brasileiros capaz de 

superar a formação fragilizada que vem sendo observada no desempenho do seu quadro 

docente, principalmente nos professores da área de saúde que não têm na sua formação básica 

disciplinas de didática, teorias e práticas pedagógicas. Dessa forma, é reforçada uma relação 

prioritária entre o desempenho do professor e o de seus alunos. 

A educação atual está revendo sua própria identidade à procura de um equilíbrio, 

dando, às vezes, a impressão de oscilação e, até mesmo, de confusão, enfrentando problemas 

de convivência social e de projeção política. 

O Capítulo IV da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996 – Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDBN) – dispõem sobre a Educação Superior e, no Art. 43, descreve as 

finalidades da educação nesse nível e, entre elas, as que seguem: 

 

I – estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; 

II – formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção 

em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade 

brasileira, e colaborar na sua formação contínua; [...] (BRASIL, 1996, Art. 43). 

 

As inquietações diante das exigências de Lei levaram a buscar caminhos 

pedagógicos para desenvolver competências, que visam trabalhar as aptidões individuais no 

sentido de efetivá-las em situações reais e em processos complexos, agindo com 

discernimento. 

Melo e Candau (1991) colocam que não se pode dissociar a Formação Técnica do 

Profissional no contexto sociocultural em educação para se definir competência em Educação, 

pois os conflitos sociais, a diversidade cultural não pode ser ignorada nas práticas 

pedagógicas. Elas precisam estar presentes na Formação Continuada dos Professores levando 

em consideração o aluno real, suas aspirações e as exigências do mercado de trabalho. 

Não existe ação neutra do professor, pois se reivindica um conceito de 

competência fundamentado nas desigualdades educacionais, tais como: raça; gênero; 

diversidade cultural; direitos humanos; meio ambiente e inclusão de portadores de deficiência 

inclusive com legislação específica para os portadores de espectro autista. Todas estas 

competências na atualidade fazem parte dos quesitos legais para: credenciamento, 

autorização, reconhecimento, recredenciamento das Instituições de Ensino Superior 
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Brasileiras, quer sejam Faculdades; Centros Universitários ou Universidades tanto públicas 

quanto particulares. 

 A competência no âmbito da Educação é vista nos dias atuais, associada à 

pluralidade cultural. 

Para Woods (1999), Denzin e Lincoln (1994), o professor somente desenvolverá 

competências pedagógicas se ele se tornar um professor reflexivo por meio de Formação 

Continuada analisando seu estilo de ensinar, seu comportamento em sala de aula e o 

desempenho de seus alunos. Por meio dessa reflexão sobre sua experiência, a compreensão de 

suas relações interpessoais em sala de aula, a autoconfiança que passa para o aluno e sua 

participação ativa no processo de ensino e aprendizagem juntamente com os estudantes 

mediará à construção do conhecimento e assim se responderá a pergunta de partida: De que se 

fala, quando se fala em Formação Continuada de Professores? 

Após toda essa reflexão, crê-se que o conceito estrutural e abrangente de 

competência geral em que o “saber-fazer” está alicerçado numa auto-organização proativa 

complexa – a totalidade do sistema pessoal do sujeito – que, face aos desafios dos contextos 

sociais de vida se vai transformando, ao longo do desenvolvimento, com um sentido de 

competência pessoal e social (“saber transformar-se”) atualizando, num processo de 

desconstrução/reconstrução, os recursos pessoais e sociais, culminando em competências 

transversais (por meio da inter e transdisciplinaridade) que são transferidas para novos 

contextos e tarefas, verificando-se uma generalização das competências específicas 

adquiridas, isto é, onde os vários saberes sejam construídos e integrados, surgindo como uma 

síntese e não como uma justaposição, como uma reconstrução processual e não como uma 

simples adição de conhecimento.  

Assim, visam-se objetivos mais alargados de tornar o sujeito competente, 

privilegiando-se a competência geral como suporte e núcleo das específicas, valorizando-se, 

para além do “saber-fazer”, “o saber-se” e o “saber-transformar - se” (GONÇALVES, 2000, 

p.2). 

Embora o leque de competências específicas valorizadas pelos dirigentes, reitores, 

das Instituições de Ensino Superior, seja imenso (por exemplo: domínio da leitura, escrita, 

cálculo; capacidade de iniciativa e criatividade; autonomia no trabalho e trabalho em equipe; 

capacidade de aprender sempre, sendo capaz de resolver novos desafios; saber definir um 

projeto e avaliar os resultados; capacidade de pesquisar, tratar e utilizar informação 

pertinente; saber ouvir e integrar pontos de vista; ter uma forte cultura institucional; possuir 

autoestima, motivação e vontade de evoluir em seu desenvolvimento pessoal e social; ser um 
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coordenador empreendedor), as mais valorizadas são as de tipo geral e transversais, o que a 

OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - denomina por 

“competências gerais e transferíveis”, pois são estas que garantem a estrutura das 

competências específicas, pois permitem que as pessoas estabeleçam relações significativas 

em vários contextos da vida (AZEVEDO, 1998). 

Refletindo sobre o conceito de competências atualmente no que diz respeito ao 

Ensino Superior observa-se que elas estão alicerçadas no tripé: informação, conhecimento e 

aprendizagem (BEHAR, 2013). Neste contexto o professor tem que lidar com a 

complexidade, incerteza, onde o ensino centrado somente na transmissão de conteúdos não é 

mais suficiente. Então, questiona-se o que vem a ser competente? Como se identifica um 

professor competente? 

A partir de Perrenoud (1999), que se baseia na Teoria Piagetiana, objetivam-se as 

competências como possibilidades de formação continuada, no caso em questão, de 

Professores da Área de Saúde do Ensino Superior e de desenvolvimento contínuo, de acordo 

com o conjunto de condições, recursos, elementos disponíveis (ambiente preparado) que 

possibilitam ao professor ampliar seu campo de conhecimento, habilidades combinando 

atitudes de acordo com as várias possibilidades que se lhe apresentam juntamente com sua 

criatividade e disponibilidade ao novo (resiliência). 

O professor, portanto, necessita estar disponível a sair de sua “zona de conforto” 

para estar em constante aperfeiçoamento e não criar uma barreira e construir ao seu redor 

“pré-conceitos” que o impossibilite se quer a tentar colocar em prática a partir do interesse de 

seus alunos, novas práticas em sala de aula. 

Segundo Zabala e Arnau (2010, p. 17), a competência traz uma mudança de 

postura dos que participam da educação. Os autores tratam o termo competência como: 

 

A capacidade ou a habilidade para realizar tarefas ou atuar frente a situações 

diversas de forma eficaz em um determinado contexto. É necessário mobilizar 

atitudes, habilidades e conhecimentos ao mesmo tempo e de forma inter-relacionada. 

O uso do termo competência é uma consequência da necessidade de superar um 

ensino que, na maioria dos casos, reduziu-se a uma aprendizagem cujo método 

consiste em memorização, isto é, decorar conhecimentos, fato que acarreta na 

dificuldade para que os conhecimentos possam ser aplicados na vida. 

 

Utiliza-se o termo competências no plural, pois, não existe uma competência total, 

mas várias que irão sendo desenvolvidas ao longo do tempo à medida que nos apropriamos de 

novos objetos de conhecimento. Na perspectiva de Piaget (1988), considera-se a constante 

construção de competências nos diversos campos de atuação. 
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As competências em educação criam situações de aprendizagem onde o professor 

e os alunos disponibilizam diversos recursos pessoais, aprendizagens que trazem ao longo de 

suas histórias de vida pessoal e profissional, processo construído com base nos elementos 

formadores de seres pensantes, críticos, criativos, pesquisadores, que trabalham 

coletivamente, planejam e organizam as atividades construindo seus conhecimentos de forma 

dinâmica em um ambiente motivador, instigante e interessante. 

Considera-se que as competências de caráter interdisciplinar que melhor 

correspondem ao lema “aprender a aprender” não se organizam exclusivamente em função 

dos conteúdos curriculares, mas, em algo que denominamos em “escuta ativa” aberta às 

novidades na área do conhecimento que não estão ligadas estritamente com as competências 

disciplinares, mas que se apresentam várias estratégias, técnicas e, até, a algumas táticas, com 

o objetivo de mediar e promover a construção das aprendizagens (FONSECA, 2006). 

Por outro lado, estas “competências” visam: planejamento, a organização de ações 

ordenadas, para atingir uma determinada meta, não esquecendo os processos mentais 

(cognição) que estão envolvidos na realização das atividades acadêmicas por parte do 

estudante. Para isso há necessidade de maturidade acadêmica. 

Neste sentido, as técnicas de estudo encontram-se intimamente relacionadas com 

as estratégias ou procedimentos de “ensinagem” (professor) e são classificadas segundo a sua 

função predominante, configurando uma estrutura cognitiva que media entre as condições 

físicas e os processos básicos e uma estrutura reguladora do estudo e das aprendizagens 

(consciência, controle, verificação, revisão e autoavaliação).  

O nível de consciência não se ensina para ninguém, somente se sensibiliza pelo 

exemplo de conduta do professor, que querendo ou não, é o referencial em qualquer nível de 

escolarização, ou seja, desde a Educação Infantil até o Ensino Superior. Se o professor se 

atualiza pela formação continuada seus conhecimentos, competência e atitudes motivam seus 

alunos a fazerem o mesmo (RUBISTEIN, 2016). 

Ter competência significa de uma maneira geral intercalar conhecimento (saber), 

habilidades (saber fazer) e atitude (querer). Isto torna ser competente uma tarefa que requer 

esforço e dedicação, pois não basta só ter conhecimento, se o indivíduo não for capaz de 

aplicá-lo, desenvolvendo a habilidade e se não houver um interesse próprio para aprender e 

aplicar, o que se chama de atitude. 
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3.2.1 Conceito de Atitudes 

 

A atitude é um conceito considerado de grande importância para a área de 

Psicologia Social (ALLPORT, 1935, citado por GAWRONSKI, 2007), e já em Thurstone 

(1928) afirmava que as atitudes podiam ser medidas. Esse conceito tem sido objeto de muitas 

divergências quanto à sua conceituação adequada e, segundo Gawronski (2007), gerando 

vários questionamentos, tais como: 

 Existe apenas uma única atitude, ou as pessoas podem ter inúmeras atitudes em 

relação a um mesmo objeto? 

 Existe algo como uma atitude “verdadeira” que pode ser comparada com 

outros tipos de avaliação? 

 Como exatamente as atitudes são representadas na memória? 

 As atitudes geralmente são construídas em determinadas situações ou são 

estáveis, tais como características pessoais? 

 O que acontece com a atitude antiga quando as atitudes mudam?  

 Qual é a natureza da ambivalência atitudinal? (GAWRONSKI, 2007).  

Com o objetivo de refletir sobre as diferenças existentes em relação aos conceitos 

sobre atitudes, apresentar-se-á algumas abordagens teóricas e suas respectivas conceituações 

sobre atitudes. 

Eagly e Chaiken (2007) definem atitude como uma tendência psicológica que é 

expressa por meio de avaliações de uma entidade particular com algum grau de favorecimento 

ou desfavorecimento. Esses autores apresentam três componentes do conceito atitudes – 

tendência, entidade, avaliação – e as implicações dessas definições para várias questões, 

como: expressão, construção, aspectos estruturais, distinção e diferentes metáforas 

associadas a atitudes implícitas e explícitas. 

Para Fazio (2007), as atitudes em relação a um objeto são representadas na 

memória, a partir de associações de avaliações feitas desse objeto, e que variam em 

intensidade. Se essas associações são suficientemente fortes, as avaliações são ativadas 

automaticamente na memória, resultantes de um estímulo relevante. Essa definição representa 

o componente central de um modelo que usa medidas de atitudes implícitas. O julgamento das 

atitudes em relação a um objeto depende da motivação das pessoas e das oportunidades de 

comprometer-se em um processo elaborado de características avaliativas do objeto 

(ANASTASIOU, 1998). 
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Conforme pontua Gawronski (2007), os autores Eagly e Chaiken (2007) e Fazio 

(2007) expressam que as atitudes são relativamente estáveis no tempo e em diferentes 

contextos. 

Thurstone (1967) define atitude como a intensidade do sentimento positivo ou 

negativo, favorável ou contrário a um objeto psicológico. Segundo esse autor, um objeto 

psicológico é qualquer símbolo, pessoa, frase, lema ou ideia por meio da qual as pessoas 

podem diferir no que diz respeito a sentimentos positivos ou negativos. 

Dentre as várias definições de atitude, destaca-se a de Guilford (1954), em que a 

ela é considerada como uma disposição pessoal, presente em todos os indivíduos e podendo 

apresentar variados graus. Segundo esse autor, o ser humano reage de maneira favorável ou 

desfavorável (positiva ou negativa, em outros termos) a objetos, situações, fatos, indivíduos 

ou proposições. 

Não há, portanto, uma definição única e aceitável por todos os que pesquisam 

sobre atitudes e mudanças de atitudes. De forma geral, consideram-se as atitudes como 

disposições fundamentais que, juntamente com outras influências, determinam uma grande 

variedade de comportamentos em relação aos objetos de conhecimento. 

De forma geral, o conceito de atitude pode ser considerado sob duas perspectivas: 

1. Atitude com tendência de respostas, ou predisposição para responder de 

determinada maneira a determinados estímulos. 

2. Atitude como resposta, como possibilidade do aparecimento de determinada 

resposta em face de um estímulo ou classe de estímulos. Dessa forma, embora a interpretação 

obtida a partir de uma ou de outra perspectiva determine a metodologia a ser utilizada em um 

estudo de atitudes, a principal diferença entre as várias perspectivas já exploradas reside no 

nível teórico. 

Quaisquer que sejam os métodos usados no estudo, os resultados serão sempre 

interpretados de acordo com a natureza do conceito considerado, isto é, a atitude. Em resumo, 

o conceito de atitude pode ser usado para referir-se a diferenças comportamentais observáveis 

entre as pessoas (MARTINS, 1994). 

Portanto, a definição de atitude assumida neste trabalho é baseada nas várias 

definições previamente apresentadas por outros autores e aponta a atitude como:  

 

Uma disposição pessoal, idiossincrática, presente em todos os indivíduos, dirigida a 

objetos, eventos ou pessoas, que assume diferente direção e intensidade de acordo 

com as experiências do indivíduo. Além disso, apresenta componentes do domínio 

afetivo, cognitivo e motor (BRITO, 1996, p. 11). 
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Ao longo da vida acadêmica, o estudante como o professor é submetido a várias 

situações de ensino e aprendizagem com muitas modificações que podem ocorrer em seus 

pensamentos, sentimentos e ações. 

 

3.3 A Competência na Formação Continuada de Professores da Área da Saúde 

 

Na área da saúde, a competência dos seus professores é compreendida como 

capacidade autônoma de percepção, reflexão crítica e decisão coerente em relação às condutas 

humanas no cuidado à saúde e à vida. O desenvolvimento desta competência requer docentes 

capacitados e dispostos a assumir discussão de aspectos relativos à prática educativa, de modo 

a favorecer formação mais centrada no estudante e mais qualificada para a sociedade regional 

que depende desta formação (FINKLER, 2008). Isto exige que os próprios docentes 

desenvolvam competências, habilidades e atitudes. 

A Formação Continuada de Professores na Área da Saúde tornou-se necessária 

por requerer docentes capacitados pedagogicamente e abertos a assumir a discussão de 

aspectos relativos à prática educativa, de modo a favorecer uma formação centrada no 

estudante e mais adequada para a sociedade regional que depende desta formação (FINKLER, 

2008). 

Entende-se que o ensino-aprendizagem é a vivência compromissada com o 

desenvolvimento e a realização de valores humanistas e com a formação da identidade 

profissional da área da saúde durante a graduação envolvendo o que contribui para que o 

profissional pense, haja e reaja às situações profissionais de determinada forma ou com 

determinado padrão de atitudes (REGO, 2014). 

A Formação Continuada de Professores na Área da Saúde necessita deixar de ser 

um campo fragmentado em disciplinas e teorias múltiplas e comece a ter uma visão comum 

do conhecimento profissional próprio aos professores (interdisciplinaridade). É por isso que, 

de acordo com várias vertentes de pesquisa, o conhecimento dos professores pode ainda 

corresponder a representações mentais, crenças pessoais, regras tácitas de ação, argumentos 

práticos, competências, conhecimentos de ação, entre outros. Há tantas concepções e 

definições sobre o conhecimento dos professores quantas correntes de pesquisa sobre a 

questão (MUNBY; RUSSEL; MARTIN, 2001). 

Os professores da Área da Saúde não devem apenas saber como ensinar; eles 

devem também saber fazer; reconhecerem e aceitarem sua própria competência para poderem 
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desenvolver a de seus alunos. O reconhecimento social parece, portanto, o centro da 

problemática dos saberes dos professores (TARDIF; LESSARD, 2015). 

Para os professores, principalmente da Área da Saúde, os conhecimentos estão 

profundamente ancorados nas experiências do trabalho. Isso não quer dizer que os professores 

não utilizem conhecimentos provenientes de sua formação e de seu trabalho, que são fontes de 

conhecimento. Esses conhecimentos externos devem ser reinterpretados em função das 

necessidades específicas da academia (TARDIF, 2015). 

Dessa forma, resgata-se a importância de considerar o professor da área da saúde 

em sua própria formação, num processo de autoformação, de reelaboração do saber inicial em 

confronto com as práticas vivenciadas. Assim seus saberes vão-se constituindo a partir de 

uma reflexão na e sobre a prática. Essa tendência reflexiva vem-se apresentando como um 

novo paradigma na formação de professores, sedimentando uma política de desenvolvimento 

pessoal e profissional dos professores e das instituições escolares em todos os níveis 

(PIMENTA, 1999). 

Therrien (1995) salienta que, a pluralidade de saberes envolvendo as experiências 

que é tido como central na competência profissional e é oriundo do cotidiano e do meio 

vivenciado pelo professor. 

Segundo Therrien (1995, p.3), 

 

Esses saberes da experiência que se caracterizam por serem originados na prática 

cotidiana da profissão, sendo validados pela mesma, podem refletir tanto a dimensão 

da razão instrumental que implica num saber-fazer ou saber-agir tais como 

habilidades e técnicas que orientam a postura do sujeito, como a dimensão da razão 

interativa que permite supor, julgar, decidir, modificar e adaptar de acordo com os 

condicionamentos de situações complexas. 

 

O professor, todavia, é o profissional que adquire e desenvolve conhecimento a 

partir da prática e do confronto com as condições da profissão. Contudo, não se pode esquecer 

que existe diferença na Formação Continuada de Professores de acordo com as áreas das 

profissões onde está na natureza do conhecimento profissional que, por sua vez, apresenta as 

seguintes categorias: 

a) É especializado e formalizado; 

b) é adquirido na maioria das vezes na universidade, que prevê um título; 

c) é pragmático, voltado para a solução de problemas; 

d) é destinado a um grupo que de forma competente poderá fazer uso deles; 

e) é avaliado e autogerido pelo grupo de pares; 
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f) requer improvisação (que não significa experimental) e adaptação a situações 

novas num processo de reflexão; 

g) exige uma formação continuada para acompanhar sua evolução; 

h) sua utilização é de responsabilidade do próprio profissional (TARDIF, 2015). 

Considerando a existência de uma gama de conhecimentos de ensino que envolve 

os saberes profissionais do professor, as contribuições mais significativas que chegam ao 

Brasil são de autores renomados portugueses como Nóvoa (1995) e Ponte (1982). 

Segundo os autores, por meio da formação continuada, desenvolvem-se 

capacidades cognitivas (conhecimento), psicomotoras (destrezas e habilidades) e afetivas 

(valores e postura), as quais servem de base para a adequada ação profissional. Desse modo, a 

competência não só se relaciona com a execução de tarefas como também com o conjunto de 

requisitos ou capacidades de que dispõe o indivíduo. 

Segundo Nóvoa (1995, p. 19), esta nova abordagem veio em oposição aos estudos 

anteriores que acabavam por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e 

técnicas, gerando uma crise de identidade dos professores em decorrência de uma separação 

entre o “eu” profissional e o “eu” pessoal e acrescenta ainda que esse movimento surgiu “[...] 

num universo pedagógico, num amálgama de vontades de produzir outro tipo de 

conhecimento, mais próximo das realidades educativas e do quotidiano dos professores”. 

Passou-se a estudar a constituição do trabalho docente levando-se em 

consideração os diferentes aspectos de sua história: individual, profissional, entre outras. A 

partir da valorização destes aspectos, é que os estudos sobre os saberes docentes ganham 

impulso e começam a se concretizar, numa busca de se identificarem com os diferentes 

saberes implícitos na prática docente. 

Nessa nova perspectiva, “[...] é preciso investir positivamente os saberes de que o 

professor é portador, trabalhando-os de um ponto de vista teórico e conceptual” (NÓVOA, 

1995, p. 27).  

Precisa-se na Formação Continuada de Professores, enfatizar a importância dos 

professores compreenderem o conteúdo a ser ensinado e refletirem como realizar a ação 

pedagógica para que o mesmo seja compreendido pelos estudantes (SHULMAN, 1987). 

Segundo Shulman (1987) são 07 (sete) as categorias que elencam os saberes 

docentes: 

1ª Conhecimento do Conteúdo: conhecimentos que devem ser ensinados aos 

alunos. Não deve ser adquirido, mas compreendido em sua dinâmica interna. Estrutura 

substantiva e sintática. 
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2ª Conhecimento Pedagógico Geral: são as estratégias de organização do 

trabalho docente. 

3ª Conhecimento Curricular: representa os materiais e programas que compõem 

a Proposta Curricular das Instituições de Ensino. 

4ª Conhecimento Pedagógico do Conteúdo: representa a síntese de conteúdo e 

pedagogia na compreensão de “como tópicos particulares, problemas ou temas são 

organizados, representados e adaptados aos diferentes interesses e habilidades dos discentes e, 

apresentados aos alunos” (SCHULMAN, 1987, p.8). 

5ª Conhecimento sobre os alunos e suas características. 

6ª Conhecimento do contexto educacional. 

7ª Conhecimento dos fins e propósitos da educação. 

 

3.4 Um Paralelo entre a Formação Continuada no Ensino Superior: Brasil e Portugal 

 

As fontes de saberes docentes nos dois países são: instituições formadoras em 

seus conteúdos disciplinares; os materiais e locais institucionalizados do processo pedagógico 

(currículo, livros didáticos, organização escolar e financeira e a estrutura da profissão 

docente); a pesquisa na área educacional que direta ou indiretamente estão implicados na ação 

docente e o saber da prática (SCHULMAN, 1987). 

Precisa-se refletir, segundo Tardif (2015), que o saber é social, pois, é partilhado 

coletivamente e adquirido no contexto de uma socialização profissional. Percebe-se que o 

conhecimento deve contemplar também uma grande atenção às capacidades e valores dos 

acadêmicos. Da mesma maneira, na formação do professor há que atender não só ao que ele 

tem de saber, mas também ao que é capaz de fazer e aos valores que assume na sua prática 

profissional (PONTE, 1998). 

No Brasil como em Portugal existem quatro grandes domínios de formação 

necessários ao professor segundo Ponte (1982): 

a) A formação na Área de Especialidade que se refere ao assunto que o professor 

ensina. 

b) A formação Cultural e Social, que inclui a sensibilização aos grandes 

problemas do mundo contemporâneo e o alargamento a outras áreas do saber e da cultura. 

c) A formação Educacional, que inclui diversos saberes sobre a educação, com 

natural destaque para a formação nas didáticas de ensino; e,  
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d) A formação Prática que inclui além da didática, o sistema de avaliação, o 

vínculo professor e aluno, a vivência na área de atuação, a necessidade da sociedade do 

entorno integrando e potencializando o que foi aprendido nas anteriores. 

Atualmente, um professor, para exercer com competência sua atividade 

profissional, tem que: 

 Ter conhecimentos e uma boa relação com a sua disciplina. 

 Conhecer em profundidade o currículo e ser capaz de recriar de acordo com a 

necessidade da sala de aula. 

 Conhecer o aluno e o processo de ensino – aprendizagem. 

 Dominar os processos de ensino, os diversos métodos e técnicas, relacionando-

os com os objetivos e conteúdos curriculares. 

 Conhecer bem o seu contexto de trabalho, nomeadamente a Faculdade/ 

Universidade e o sistema educativo vigente.  

 Conhecer-se a si mesmo como profissional (PONTE, 1998). 

As Universidades e Faculdades se configuram como comunidades de 

conhecimento, utilizando-se da sigla utilizada por Shulman (SHULMAN e SHULMAN, 

2004) para designar investigação desenvolvida em torno do conceito de “professores 

aprendentes” conforme se configura o objeto de estudo da Psicopedagogia (sujeito ensinante e 

sujeito aprendente), uma CTL, isto é uma Community of Teachers as Learners.  

Com este conceito se pretende significar a interligação da docência com a 

aprendizagem e construção de saber que mutuamente se alimentam, ou seja, ao ensinar, 

aprende-se com as experiências de vida dos alunos e com o conhecimento de cada estudante 

com o qual o professor está em vínculo durante o semestre. 

Pertinente à discussão da natureza e limites da atuação no caso da atividade 

docente, particularmente distinguindo aspectos comuns e diversos no que se refere aos 

docentes do Ensino Superior e especificamente da Área da Saúde, questiona-se:  

 Qual é o estado da arte neste domínio?  

As pesquisas denominadas, “estado da arte” ou “estado do conhecimento” 

referem-se a pesquisas bibliográficas, com a pretensão de “[...] mapear e de discutir certa 

produção acadêmica em diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos 

e dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas e lugares” 

(FERREIRA, 2002, p.52). 

 Qual a diferença em ser profissional da saúde e ser professor da área da saúde?  
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Revendo alguns textos sobre o ensino nos Cursos Superiores no Brasil, como os 

elaborados por Batista (2005), Silva, Gomes e Rodrigues (2004) e Faria e Casagrande (2004) 

é observado que, ainda na atualidade, o que predomina na formação universitária é a lógica 

tecnicista, a ênfase é colocada no saber e no saber-fazer.  

No entanto, observa-se, na nossa opinião, a necessidade de uma educação que 

possibilite o desenvolvimento contínuo de pessoas e da sociedade. Não é mais possível formar 

profissionais com o ensino voltado somente para a racionalidade técnica. É necessária a busca 

de uma prática docente que possibilite aos alunos desenvolverem um pensamento reflexivo 

através da valorização da criatividade, da reflexão e participação, condições indispensáveis 

para a inserção social e construção da cidadania. Em meio às mudanças dos paradigmas 

educacionais e a necessidade de adaptação a essas transformações. Os Cursos da Área da 

Saúde, enfrentam um problema: a maior parte dos professores não tem formação pedagógica. 

Reis, Gomes e Rodrigues (2004, p.132) afirmam que “Logo, eles ainda ‘ensinam a 

fazer’, como fizeram com eles, e transmitem o conteúdo que receberam, geralmente, da forma 

como receberam”. Para isso, torna-se cada vez mais necessária, Formação Continuada de 

Professores na Área da Saúde (Região Noroeste do Estado do Ceará - Brasil) e 

Professores do Ensino Superior (Portugal). 

A formação do docente deve ser consolidada com base no domínio de 

conhecimentos científicos e na atuação investigativa no processo de ensinar e aprender, 

recriando situações de aprendizagem por investigação do conhecimento de forma coletiva 

com o propósito de valorizar a avaliação diagnóstica dentro do universo cognitivo e cultural 

dos acadêmicos como processos interativos.  

Pimenta e Anastasiou (2005) afirmam que “[...] a sua tarefa é garantir que se 

apropriem do instrumento científico, técnico, tecnológico, de pensamento, político, social e 

econômico, de desenvolvimento cultural, para que sejam capazes de pensar e gestar soluções” 

(apreender). Nesse sentido, Freire (2010, p.25) afirma que: “Ensinar não é transferir 

conhecimento, mas criar possibilidades para a sua própria produção ou sua construção”.  

Diz ainda que a educação deva ser feita em profunda interação educador-

educando, voltada especialmente para a reelaboração dos conhecimentos e habilidades 

aprendidas e a produção de novos conhecimentos. Para tanto devem ocorrer ações como a 

reflexão crítica, a curiosidade científica, a criatividade e a investigação dentro da realidade do 

educando, tendo o professor à responsabilidade de articular metodologias de ensino 

caracterizado por uma variedade de atividades estimuladoras da criatividade dos alunos. 

 Como se reconhece socialmente a atividade de professor na área da saúde? 
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Freire (2010) indica os saberes importantes na profissão do professor, vinculados 

aos saberes mobilizado na prática. Ele afirma que é preciso que o docente assuma-se como 

sujeito da produção do saber e se convença que ensinar é criar possibilidades para a produção 

e/ou construção do conhecimento. Para tanto, diz que ensinar exige: rigorosidade metódica, 

pesquisa, respeito aos saberes do educando, criticidade, estética e ética, risco, aceitação do 

novo, rejeição à discriminação, saberes que atendam as necessidades da sociedade do entorno, 

entre outros. Os profissionais da área da saúde são atualmente os mais reconhecidos 

socialmente na realidade brasileira. Quais serão os profissionais mais reconhecidos na 

realidade portuguesa? 

  Qual a sua real valia, necessidade social, na sociedade do entorno da 

Faculdade em face às mudanças que as atravessam?  

Dessa forma, para o desenvolvimento de um ensino reflexivo, faz-se necessário 

que os professores tenham domínio de suas atividades. Para tanto, é essencial que o professor 

tenha flexibilidade e disponibilidade ao novo, visto que, no seu cotidiano, há problemas para 

serem intermediados por ele em relação com a sociedade. Por outro lado, precisará ter a 

responsabilidade intelectual, pois esta assegura a integridade e o entusiasmo responsáveis pela 

capacidade de renovação. É, pois, na prática reflexiva que o conhecimento se produz e este é 

o saber do docente constituído ao longo do processo histórico da IES e elaboração pela 

sociedade, incluindo os alunos nessa construção. 

 Que consequências tem, no plano de qualidade, a aproximação ou o 

afastamento da atividade do professor às Diretrizes Curriculares de cada Curso e as exigências 

dos Conselhos de Classe específicos? 

As Diretrizes Curriculares dos Cursos de Graduação em Saúde afirmam que todos 

devem ter um Projeto Pedagógico, construído coletivamente, centrado no aluno como sujeito 

da aprendizagem e apoiado no professor como facilitador e mediador do processo ensino-

aprendizagem. Afirma ainda que a estrutura dos Cursos de Graduação deverão assegurar a 

implementação de metodologia no processo ensinar-aprender que estimule o aluno a refletir 

sobre a realidade social e aprenda a aprender (BRASIL, 2001). A aproximação é fundamental 

às Diretrizes Curriculares; as exigências dos Conselhos de Classe em consonância com a 

Filosofia da IES. 

Estas interrogações complexas se reportam à identidade do professor associada à 

sua profissão que se tornam conceitos interligados, porém, distintos e suas representações 

sociais que inúmeras vezes dificultam a atuação docente, pois são reconhecidas na sociedade 
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pelo que exercem profissionalmente, sendo difícil perceber a docência como profissão 

respeitada e que formará profissionais atualizados mediante a exigência de um mercado 

globalizado, generalista e humanista (ROLDÃO, 2005). 

Para que se possa entender a Formação Continuada de Professores da Área da 

Saúde, necessita-se compreender segundo Nóvoa (1995), quatro características comuns entre 

profissão e docência tanto no Brasil quanto em Portugal: 

a) O reconhecimento social da especificidade da função: associada à atividade. 

b) O saber específico: indispensável ao desenvolvimento da atividade e sua 

natureza. 

c) O poder de decisão: sobre a ação desenvolvida e consequente responsabilidade 

social pela mesma – o controle sobre a atividade e a autonomia do seu exercício. 

d) E o pertencimento a um corpo coletivo: que partilha, regula e defende 

intramuros desse coletivo, quer o exercício da função e o acesso a ela, quer a definição do 

saber necessário, querer naturalmente o seu poder sobre a mesma que lhe advém 

essencialmente do reconhecimento de um saber que o legitima. 

Roldão (2000) pontua que a dificuldade de aceitação de Formação Continuada de 

Professores, se dá pelas dimensões adquiridas socialmente de “poder” e “controle” restrito ao 

grupo de profissionais dessa área, como detentores do saber dentro da sala de aula, isolando-

se e privando-se da socialização do conhecimento, alegando a independência de cada 

professor em relação a sua disciplina como uma saber constituído e próprio não socializando 

com seus pares impossibilitando a interdisciplinaridade. 

Os Professores da Área da Saúde (no Brasil) necessitam ver na docência uma 

profissão que valida o conhecimento, competências e atitudes que pela fundamentação 

constante de suas ações no ensino permite a flexibilidade no “agir” diante aos estudantes com 

base nas atitudes por eles expressas. 

Há necessidade de um equilíbrio entre o respeito pelo individualismo tanto da 

maneira de ser do professor quanto do aluno, como o sincronismo de um corpo coletivo, 

enquanto comunidade de pares, que assegure quer o saber do grupo, quer o controle sobre a 

ação no interior do próprio corpo de professores, quer as condições de acesso ao 

conhecimento, quer o despertar das competências, quer a qualidade de profissionais plenos, só 

pode ser construída e regulada pelos próprios, mas, será também necessariamente escrita, pela 

sociedade perante a qual publicamente se exerce a função (NÓVOA, 1995). 
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O professor precisa compreender que ele não é somente alguém que ensina 

“alguma coisa”, mas, assim alguém que ensina “[...] alguma coisa para alguém que quer 

aprender” (PERRENOUD, 2000, p. 116). 

Nessa perspectiva, o professor é um profissional do ensino que a sociedade espera 

que possibilite ao aluno à construção do conhecimento, tornando-o sujeito ativo. É o 

mediador entre o saber e o aluno, pela orientação intencional e tutoria de ações de ensino que 

conduzam à possibilidade efetiva do aluno desenvolver suas competências e atitudes 

(RODÃO, 2000; NÓVOA, 1995). 

Observa-se, que se tem a legislação necessária para formar um profissional crítico, 

reflexivo com comprometimento ético e humano (Brasil e Portugal). Entretanto, somente a 

legislação não é o suficiente para alterar a prática pedagógica. Faz-se necessário à Formação 

Pedagógica do Professor da Área da Saúde. 

Reis, Gomes e Rodrigues (2004) afirmam que são raros os docentes preparados 

didaticamente, e qualificados, simultaneamente, para exercer a docência conforme o 

preconizado pelas Diretrizes Políticas e Pedagógicas. 

 

3.5 O Currículo por Competências na Área da Saúde no Ensino Superior 

 

Ao refletir sobre Currículo no Ensino Superior questiona-se se o mesmo em pleno 

século XXI continuará a manter a dicotomia entre o conhecimento teórico a ser adquirido e 

transmitido pelo professor, em detrimento ao conhecimento que os alunos trazem em sua 

bagagem da vida cotidiana? 

No final do século XX, mais precisamente na década de 1990, as críticas ao 

currículo tradicional passaram a exercer maior influência com uma crescente tensão em 

relação a: 

 A fluidez e a abertura para as inovações das economias avançadas e bem-

sucedidas o que foi denominado, capitalismo rápido, e a permanência de divisões 

relativamente rígidas entre as diferentes matérias e disciplinas escolares. 

 O conhecimento adquirido por meio do currículo em geral e o conhecimento 

que as pessoas utilizam no trabalho e, de maneira mais geral, em suas vidas adultas. 

 Parece inconcebível que o currículo tenha podido permanecer imune às 

mudanças na sociedade e àquilo que alguns veem como mudanças nos modos e lugares de 

produção do conhecimento (GIBBONS et. al., 1994). 
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 O currículo disciplinar, isolado do conhecimento cotidiano, é uma 

característica quase universal dos sistemas educacionais e constituiu a base para a expansão 

maciça do conhecimento e crescimento econômico dos últimos 150 (cento e cinquenta) anos. 

Quando se pensa em currículo, existe a possibilidade de questionamentos que 

possibilitam mudanças. Todo ser humano é atuante e proativo, pois é movido pela “falta” 

segundo Freud (2014), sendo passível de mudança, progresso, aperfeiçoamento, 

ressignificações, desde que tenha o desejo e flexibilidade para tal. Sendo possível a partir de 

reflexões sobre si mesmo e suas ações. A avaliação da sua prática leva-o a descobrir falhas e 

possibilidades de melhoria. Quem não reflete sobre o que faz acomoda-se, repete erros e não 

se mostra profissional (JAMARDO NETO, 2015). 

O professor da área de saúde não pode esquecer que está em vinculação com 

pessoas que podem ser prejudicadas por uma conduta inadequada e conceitos errôneos. O 

professor crítico e reflexivo não se satisfaz com sua prática, não a julga perfeita, concluída, 

sem possibilidade de aprimoramento. Está sempre em contato com outros profissionais, lê, 

observa, analisa para atender sempre melhor ao aluno, sujeito e objeto de sua ação docente 

(multidisciplinaridade). Hoje em dia, mais do que nunca, não se atualizar é estagnar e 

retroceder. 

Um professor inovador é aquele que está sempre buscando uma forma atual de 

trabalhar os conteúdos com os alunos. Enquanto está refletindo ele tem a oportunidade de 

melhorar o que está sendo feito, rever acontecimentos. Um docente inovador é aquele que 

busca o diálogo, a formação continuada, o aprimoramento e atualização de sua metodologia, 

tendo como objetivo principal em primeiro lugar a sua própria aprendizagem para 

posteriormente poder permitir que o aluno se torne possuidor de saberes. 

O docente inovador é aquele que se potencializa, ou seja, capacita-se com 

aprimoramento pedagógico, com visão empreendedora, uma vez que os alunos precisam estar 

preparados, tendo também um perfil empreendedor. 

Outro aspecto a ser considerado é com relação ao conceito de competência. 

Competência é um conjunto de atitudes que permitem à pessoa ter êxito em relação a uma 

determinada atividade. 

“São múltiplos os significados da noção de competências. [...] Eu a definirei aqui 

como sendo uma capacidade de agir eficazmente em um determinado tipo de situação, 

apoiada em conhecimentos, mas sem limitar-se a eles” (PERRENOUD, 1999, p.7). 
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Segundo Antunes (2004, p. 13-15), o educador deve organizar-se buscando quatro 

aprendizagens essenciais, as quais serão como uma bússola segura ao longo da vida. Essas 

aprendizagens seriam: 

• Aprender a conhecer – isto é adquirir as competências para a compreensão, 

incluindo o domínio dos próprios instrumentos do conhecimento. 

• Aprender a fazer – enfatiza a questão da formação profissional e o preparo para 

o mundo do trabalho. 

• Aprender a viver juntos, a viver com os outros – é essencial que os 

professores tenham coragem de desvestir a escola de sua fisionomia de quartel e deixar de ser 

um disfarçado campo de competições para aos poucos, ir se transformando em um verdadeiro 

centro de descoberta do outro e também um espaço estimulador de projetos solidários e 

cooperativos, identificados pela busca de objetivos comuns. 

• Aprender a ser – significa que todo o ser humano deve ser preparado 

inteiramente – espírito e corpo, inteligência e sensibilidade, sentido estético e 

responsabilidade pessoal, ética e espiritualidade – para elaborar pensamentos autônomos e 

críticos e também para formular os próprios juízos de valores, de modo a poder decidir, por si 

mesmo, como agir em diferentes circunstâncias da vida. 

 

Tabela 4 – Aprendizagens Essenciais 

 

 

DELORS SHOR BLOOM 

 
Aprender a Aprender Conhecimento Cognitivo 

 

Aprender a Fazer Competências Psicomotor 

 

Aprender com os Outros Atitudes Afetivo 

 

 

Fonte: Professor Doutor José Sérgio de Jesus (Seminário na Faculdade Pesquisada em outubro de 2016). 

 

Segundo Alarcão (2003, p. 40), “[...] os educadores brasileiros, como os 

educadores em muitos outros países, sofreram a atração que resultou da conceptualização do 

professor como profissional reflexivo”. 

Para diminuir a distância existente entre professores e alunos é necessária 

reflexão. Na verdade, a reflexão pode ter como principal objetivo fornecer ao professor 

informação correta e autêntica sobre a sua ação, as razões para a sua ação e as consequências 

dessa ação. 
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Ainda de acordo com Alarcão (2003, p.41), “A noção de professor reflexivo 

baseia-se na consciência da capacidade de pensamento e reflexão que caracteriza o ser 

humano como criativo e não como mero reprodutor de ideias e práticas que lhe são 

exteriores”. 

Refletir sobre o próprio ensino exige espírito aberto, responsabilidade e 

sinceridade. Outro aspecto a ser considerado é que o professor não pode agir isoladamente na 

sua escola. É neste local, que ele, com os outros, seus colegas, constrói a profissionalidade 

docente (interdisciplinaridade). 

Concorda-se com Alarcão (2003, p. 44), quando escreve: “A ideia do professor 

reflexivo, que reflete em situação e constrói conhecimento a partir do pensamento sobre a sua 

prática, é perfeitamente transponível para a comunidade educativa que é a escola”. 

O professor precisa apreender a improvisar (sem suposições), ser criativo. A 

criatividade é a capacidade que se tem de encontrar a própria maneira de agir e de intervir na 

vida social. Segundo Alarcão (2004, p.45), “[...] se a capacidade reflexiva é inata no ser 

humano, ele necessita de contextos que favoreçam o seu desenvolvimento, contextos de 

liberdade e responsabilidade”. 

Perante um currículo organizado por disciplinas será necessário que os alunos 

acedam a uma espécie de questões fundadoras para perceberem a matriz disciplinar e poderem 

construir uma espécie de postura científica e experimental. Para desenvolver competências a 

partir da matriz disciplinar é imperativo ter em conta a maneira de ensinar; ela deverá focar-se 

em enigmas, debates, problemas, pequenos projetos de investigação, observação, 

experimentação, dentre outros. Os alunos terão de passar de “consumidores de saberes” para 

“produtores de saberes” (PERRENOUD, THURLER, 2002). 

A matriz da aquisição dos saberes teórico sobrepõe-se facilmente à matriz do 

desenvolvimento de competências. A primeira se valida na generalidade, pela aquisição de 

conhecimentos (saberes adquiridos) em exames, facilitando o trabalho da e na escola; 

enquanto as competências se julgam em contexto de ação. 

Esta relação entre competência e saber propõe uma referência, ainda que muito curta, 

de currículo como produto e currículo como processo. 

a) Num currículo considerado um produto, e que se apresenta como um plano 

será fácil ter presente os objetivos que se traduzem em capacidades discrimináveis, explícitas 

em atividades e concretizadas em saberes e saberes- fazer.  

b) O currículo como um processo, que muitos designam como um projeto 

desenvolve-se pela interação entre professores, alunos e saber (conhecimento). Há, aqui, um 
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conjunto de elementos que estão em interação permanente. Professores criam situações 

educativas particulares (1) com uma aptidão para pensar criticamente e pensar em ação; uma 

compreensão do seu papel e das expectativas dos outros; uma proposta para a ação, tendo por 

base os conjuntos de princípios e regras do encontro educativo; (2) guiados por isto, eles 

encorajam conversações entre e com as pessoas em situação de aprendizagem (os alunos); (3) 

avaliam continuamente o processo e o que podem ver dos resultados (SMITH, 1996). 

O processo envolve os participantes ativamente nos julgamentos, nas 

interpretações e nas decisões. Estará mais adequado ao desenvolvimento das competências no 

sentido mais geral que lhe é atribuído pelo termo inglês “competence”, enquanto o currículo 

como produto identifica e desenvolve facilmente as competências no sentido da palavra 

“competency”. 

Segundo Perrenoud; Thurler (2002), competências não se ensinam; criam-se 

condições que estimulam a sua construção. Para desenvolver competências é necessário 

colocar o aluno em situações complexas, que exigem e treinam a mobilização dos seus 

conhecimentos: um enigma a elucidar, um problema a resolver, uma decisão a tomar, um 

projeto a conceber e a desenvolver. Mas, para estimular a construção das competências dos 

alunos, os professores precisam primeiramente construir as suas. 

Relativamente ao currículo, “[...] longe de voltar às costas aos saberes, a 

aproximação por competências dá-lhe uma força nova, pois liga - o às práticas sociais, às 

situações complexas, aos problemas, aos projetos” (PERRENOUD; THURLER 2002, p. 2). 

Ao se aproximar de um modelo de organização por competências, sem voltar às 

costas aos saberes, sem negar que haja outras razões de saber e de saber-fazer, o currículo 

impõe a ligação dos saberes a situações em que eles permitam agir fora da escola, ou seja, que 

permitam enfrentar situações complexas: pensar, analisar, interpretar, antecipar, decidir, 

regular, negociar. “Nada é mais prático do que uma boa teoria”, diz (LE BOTERF; GUY, 

2004, p. 43). 

As mudanças curriculares no Ensino Superior têm sido atualmente uma prática em 

construção, levando à reflexão sobre as dificuldades e possibilidades de uma organização 

curricular por competências, reforçando, assim, a necessidade de atuação efetiva por parte do 

aluno no seu ato de aprender, tornando-se construtor do seu processo de aprendizagem de 

maneira crítica e criativa. 

Segundo Perrenoud; Thurler (2002, p.14): 
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O referencial em que nos inspiramos tenta, pois, apreender o movimento da 

profissão, insistindo em 10 (dez) grandes famílias de competências. Este inventário 

não é nem definitivo, nem exaustivo. Aliás, nenhum referencial pode garantir uma 

representação consensual, completa e estável de um oficio ou das competências que 

ele operacionaliza. Eis as 10 famílias: 

• Organizar e dirigir situações de aprendizagem. 

1. Ser muito bom na seleção dos conteúdos a serem ensinados, elegendo-os de 

acordo com os objetivos da aprendizagem. 

2. Trabalhar a partir das representações dos alunos. 

3. Trabalhar a partir dos erros e dos obstáculos da aprendizagem. 

4. Construir e planejar dispositivos e sequências didáticas. 

5. Envolver os alunos em atividades de pesquisa, em projetos de conhecimento. 

• Administrar a progressão das aprendizagens. 

1. Conceber e administrar situações-problema ajustadas ao nível e às possibilidades 

dos alunos. 

2. Adquirir uma visão longitudinal dos objetivos do ensino. 

3. Estabelecer laços com as teorias subjacentes às atividades de aprendizagem. 

4. Observar e avaliar os alunos tendo em mente sua formação. 

5. Fazer permanente balanço de competências e tomar decisões de progressão. 

• Conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação. 

                                     1. Ampliar a gestão da classe visando trabalhar-se a heterogeneidade. 

2. Fornecer apoio integrado, organizar em cada sala de aula uma UTI (Unidade de 

Terapia Intensiva). 

3. Desenvolver a cooperação entre alunos. 

• Envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho. 

1. Entusiasmar-se pelo que ensina, suscitar no aluno o desejo de aprender. 

2. Explicitar a relação entre a aprendizagem e o saber, organizar as etapas que se 

busca desenvolver, convidar o aluno ao desafiante jogo da transformação e antecipar 

a alegria em suas conquistas. 

3. Organizar um conselho de alunos fazê-los se sentir agentes de um processo e não 

meros receptores de conteúdos e habilidades. 

4. Oferecer estratégias diferentes, atividades opcionais. 

• Trabalhar em equipe. 

1. Elaborar projetos pedagógicos verdadeiramente em equipes. 

2. Buscarmos referências para entender como funciona 

“dinâmica dos grupos”, como se aprende a conduzir reuniões, exercitar essas tarefas 

em encontros com a equipe docente e ensinar nossos alunos a empreendê-las. 

3. Analisar em conjunto situações complexas e confiar na equipe para administrar 

crises de relacionamento interpessoais. 

• Participar da administração da escola. 

• Informar e envolver os pais. 

• Utilizar novas tecnologias. 

1. Usar e ensinar os alunos a usarem editores de texto. 

2. Explorar as potencialidades didáticas dos CD’ROMS e de outros programas. 

3. Usar a internet como “ferramenta” de pesquisa e também para estimular a 

comunicação à distância por meio da telemática. 

• Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão. 

1. Prevenir dentro da escola toda forma de violência. 

2. Lutar contra todas as formas de preconceito e discriminação. 

3. Participar da criação de regras de conduta quanto à disciplina e à comunicação em 

aula. 

4. Desenvolver a consciência da sua profissão e o sentido de responsabilidade, 

solidariedade e justiça. 

• ‘Administrar sua própria formação continuada’. 

 

Um currículo pautado em Competências articula conhecimentos gerais, 

profissionais, experiências de vida e de trabalho que normalmente são explorados 

isoladamente. Com essa integração, os alunos serão capazes e preparados para a mobilidade 
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permanente que tem ocorrido nos dias atuais com as atividades profissionais onde poderão 

exercer diferentes ocupações no mercado de trabalho. 

O currículo, portanto, não pode ser estático, imutável e deve ser entendido pelo 

Ensino Superior considerando:  

 O sistema educativo. 

  A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDBN nº 9.394/96. 

  As Diretrizes Curriculares Nacionais de cada Curso ofertado na Graduação. 

  O Projeto Político Pedagógico da Instituição (PPPI) e sua região de 

abrangência e, 

  O seu Planejamento de Desenvolvimento Institucional (PDI).  

Considerado numa perspectiva mais restrita, abrangendo os Cursos da Área da 

Saúde, o currículo envolve:  

- A justificativa do currículo. 

- As competências a desenvolver. 

- Os conhecimentos e as atitudes prévias, princípios e premissas educacionais 

adotados pela Instituição de Ensino Superior. 

- Estrutura dos cursos e das unidades didáticas (módulos, unidades, blocos, entre 

outros). 

- Os conteúdos, os métodos e técnicas de ensino. 

- O sistema de avaliação do estudante e do curso e, 

- O sistema de organização e gerenciamento deste. 

Segundo Gandin (1999), para professores, coordenadores e núcleo gestor (NDE) 

se apropriarem de fato das Formações Continuadas, há necessidade de ferramentas adequadas 

para sair do campo das ideias e aplicá-las na prática, como também tornarem-se professores 

criativos e pesquisadores. 

Necessita-se, portanto, de planejamento e estratégias de ações orientadas tendo 

como norte o Projeto Político Pedagógico Institucional - PPPI da Instituição de Ensino 

Superior, instrumento base para todos os outros que partem dele, tais como: Projeto 

Pedagógico do Curso - PPC, Plano de Disciplina, Plano de Aula, dentre outros que de acordo 

com a perspectiva de Gadotti (2001, p.57) que permite: 

 

[...] ao quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de 

instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada 

projeto contém de estado melhor do que o presente. As promessas se tornam 

visíveis, os campos de ações possíveis, comprometendo seus atores e autores. 
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Num nível mais restrito, o currículo envolve também o planejamento do 

professor, que interliga dinamicamente os níveis anteriores do processo. 

Ao propor a educação de adultos como prática de liberdade, Freire (2010) defende 

que a educação não pode ser uma prática onde se deposita conteúdos como se os alunos 

fossem caixas vazias, mas sim, instigando-os à problematização, ou seja, não só se 

apropriarem de conhecimentos acadêmicos, mas pensarem o mundo que são e que constroem. 

Essa máxima de Freire (2010) aplica-se perfeitamente no Ensino Superior. 

A educação problematizadora proposta por Freire (2010) trabalha com estudantes 

que participam da construção de seu próprio conhecimento por meio da vivência, experiências 

significativas, valores e ética. Os conteúdos não são ofertados aos alunos de forma acabada 

como verdades absolutas, mas são levantadas questões que despertem a curiosidade dos 

estudantes à pesquisa levando-os à descoberta, estabelecendo relações construindo conceitos 

juntamente com a mediação do professor. 

Cabe ao professor verificar o que o aluno sabe, para, de um lado, relacionar os 

novos conteúdos à experiência do aluno – a continuidade – e de outro, provocar novas 

necessidades e desafios pela análise crítica, levando o aluno a ultrapassar a sua experiência, os 

estereótipos, as sínteses anteriores, entre outros – é a ruptura. 

O aprendizado é, portanto, um processo complexo; não acontece de forma linear, 

por acréscimo, de modo a somar alguns novos elementos ao que sabia anteriormente. 

Estrutura-se mediante redes de conexão que cada sujeito faz, “[...] reelaborando associações 

singulares que se ampliam e ganham novos sentidos à medida que é capaz de desenvolver 

novas relações, envolver-se na resolução de problemas que esclarecem novas questões 

abrindo-se para aprendizagens mais complexas” (FREIRE, 2010, p.22). 

Para Freire (2010), quanto mais o professor permitir aos estudantes se perceberem 

como pessoas incluídas no Ensino Superior e pertencentes ao mundo que as rodeia e do qual 

elas são e fazem parte, tanto mais se sentirão motivadas a responder aos novos desafios. 

Ensinar, aprender e pesquisar lida com “[...] dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que 

se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 

conhecimento ainda não existente” (FREIRE, 2010, p.75). 

O pilar central da orientação do processo educativo é a problematização, que 

assenta na “ação-reflexão-ação transformadora”. Apoiada nos fundamentos da Pedagogia 

Crítica que deveria fazer parte da formação continuada de todos os professores quer da área 

da saúde, quer da área das humanas ou das exatas, a problematização tem por maior objetivo: 
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“[...] o desenvolvimento da consciência crítica [...], e responde à essência de ser da 

consciência, que é a sua intencionalidade” (BERBEL, 1999, p.28). 

O planejamento, a execução e a aplicabilidade na vida, necessitam garantir a 

participação ativa de professores e alunos, tanto em sala de aula quanto nas atividades 

denominadas “extramuros”. Com esse propósito, os referenciais teóricos de Demo (2005) e 

Ferreira (1998) são essenciais. 

Em Demo (2005) se encontra subsídios para proposta de participação igualitária, 

de todos os participantes da equipe de professores e estudantes, numa dinâmica que procura a 

supressão de uma relação vertical unindo a teoria com a prática. O planejamento participativo, 

ainda de acordo com Demo (2005), deve gerar uma intervenção frente a um contexto em que 

os atores se alternam em uma ação em cena visando a permanente mudança. 

Competência, em seus enfoques semânticos, apresenta como um de seus sentidos: 

qualidade de apreciar e resolver uma situação emergencial valendo-se de suas aprendizagens e 

conhecimentos aos quais atribui significados de acordo com sua vivência (FERREIRA, 2009). 

O desenvolvimento das competências como princípio para a atividade profissional 

defendida nos documentos oficiais visa à aprendizagem de um “conhecimento útil” para o 

exercício da profissão, colocando o “foco da avaliação na capacidade de acionar 

conhecimentos e de buscar outros, necessários à atuação profissional” (BRASIL, 2001, p. 39). 

Em contrapartida, a flexibilidade do currículo por competências considera e 

respeita “as diferenças de percurso” (BRASIL, 1999, p. 107) na formação de cada professor. 

Essa flexibilidade no currículo por competências visa atender a uma nova forma de 

organização do conhecimento, instituindo ações de formação voltadas ao ensino modular, ao 

aprender a aprender, demonstrando o caráter individual das competências, onde professor e 

alunos podem avançar em determinados conhecimentos e em outros se apropriar de forma 

mais lenta dependendo do ritmo de cada sujeito envolvido nesse processo. 

Com esse olhar, cabe ao professor o desenvolvimento de suas competências e dos 

alunos, as quais, no processo de avaliação, permite o controle da formação e do exercício da 

profissão. A adoção das competências no currículo da formação objetiva permite, “[...] que se 

organize o processo de ensino e aprendizagem em função delas” (BRASIL, 1999, p. 111), 

exigindo outra lógica para o curso que parte da ideia de perfil profissional projetado. 

As relações entre competências e disciplinas, são mais complexas. As 

competências não possuem conteúdo próprio, rígido e totalmente determinado (JONES e 

MOORE, 1993), pois os conteúdos por elas elencados podem variar conforme o desempenho 

a ser desenvolvido. As habilidades e competências a serem formadas exigem conteúdos de 
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diferentes disciplinas, normalmente articulados entre si segundo as exigências das situações 

concretas (contextos de aplicação – interdisciplinaridade). 

É possível encontrar competências que se associam a várias disciplinas sem, no 

entanto, dependerem de um conteúdo disciplinar e transdisciplinar. É o caso das competências 

do tipo genéricas, das disciplinas que são, por exemplo, comuns a todos os Cursos da Área de 

Saúde (Anatomia) relacionando-se com uma ou mais ao mesmo tempo. Nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) (2001), as competências listadas nos seis grupos de demandas 

para a formação de professores remetem-se ao que Macedo (2002, p. 123) denomina de “[...] 

capacidade de ação frente a uma situação específica e concreta”, distanciando-se do âmbito 

disciplinar. 

Já nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PECNS) (2000), todas as competências 

listadas por disciplinas são relacionadas aos respectivos conteúdos escolares, aqui 

denominados, acadêmicos. Também se identifica em cada disciplina contida no PECNS todos 

os grupos que integram as listagens de competências apresentadas nas DCN (BRASIL, 2001, 

p. 40-43) e suas respectivas habilidades. 

Essa concepção também defende a ideia de “repensar a perspectiva metodológica” 

(BRASIL, 2001, p. 31), indicando que as competências propiciam “[...] situações de 

aprendizagem focadas em situações/ problema ou no desenvolvimento de projetos”, bem 

como possibilitam “[...] a interação dos diferentes conhecimentos” de forma integrada em 

áreas ou disciplinas. Nesse caso, diferentes conhecimentos são aqueles que sustentam a 

formação profissional multidisciplinar. 

O Ensino Superior baseado no Currículo por Competências oportuniza o aluno a 

tomar consciência das incertezas profissionais que tem sido o marco do século XXI e 

encontrar formas de intervir, contribuindo na definição de trajetórias (PERRENOUD, 

THURLER, 2002) (transdisciplinaridade). 

 

3.6 Especificidades na Formação dos Professores do Ensino Superior na Área da Saúde 

 

Para melhor compreensão da formação profissional reflexiva alicerça-se a 

reflexão considerando os estudos de Freire (1996), (2015) (2010) e Perrenoud e Thurler 

(2002). 

            Freire (2010) pontua os saberes importantes na profissão do professor, vinculados aos 

saberes mobilizado na prática. Ele afirma que é preciso que o docente assuma-se como sujeito 
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da produção do saber e se conscientize que ensinar é criar possibilidades para a produção e/ou 

construção do conhecimento. 

Tardif (2015) repensa a formação dos professores levando em consideração os 

saberes dos professores e as realidades específicas do entorno no trabalho cotidiano. Propõe 

uma proposta de formação reconhecendo o professor como um profissional produtor de 

saberes. Compreende o saber docente como aquele formado pela conjugação coerente, de 

saberes provenientes da: formação profissional, transmitidos pelas instituições de formação de 

professores; disciplinares, que correspondem aos diversos campos do conhecimento; 

curriculares, das instituições escolares, que compreendem os discursos, objetivos, conteúdos e 

métodos que os professores devem estar “abertos” a aplicar; e os experienciais, baseados no 

seu trabalho cotidiano, que fluem da experiência e são por elas validados. 

Tardif (2015) considera os saberes experienciais como núcleo vital do saber 

docente. A partir dele os professores tentam transformar suas relações exógenas com os 

saberes em relações endógenas com sua própria prática. Logo, os saberes experienciais tem 

origem na prática cotidiana dos professores em confronto com as condições da profissão. 

Dessa forma, é formado por todos os demais saberes, porém validados pelas 

certezas construídas na prática e na experiência. Neste sentido, a prática cotidiana da profissão 

não favorece apenas o desenvolvimento de certezas “experienciais”, mas permite também 

uma avaliação dos outros saberes, através da sua re(explicação) em função das condições 

limitadoras nada experiência.  

Assim, a prática constitui um processo de aprendizagem através da qual os 

professores retraduzem sua formação e a adaptam à profissão ressignificando o que lheparece 

totalmente abstrato ou sem relação com a realidade vivida e conservando o que pode servi-

lhes de uma maneira ou de outra. 

Assim, esse autor aponta características dos saberes profissional:  

a) Temporais: adquiridos através do tempo.  

b) Plurais e heterogêneos: provêm de diversas fontes, não formam um conjunto 

de conhecimentos unificados e procuram atingir diferentes tipos de objetivos.  

c) Personalizados e situados: cada professor é diferente e suas ações carregam 

marcas dos contextos nos quais se inserem. 

d) Carregam marcas do ser humano: visto que o objeto de trabalho do professor 

é o ser humano.  

Dessa maneira, 
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Enquanto profissionais, os professores são considerados práticos refletidos ou 

‘reflexivos’ que produzem saberes específicos ao seu próprio trabalho e são capazes 

de deliberar sobre suas práticas, de objetivá-las e partilhá-las, de aperfeiçoá-las e de 

introduzir inovações susceptíveis de aumentar sua eficácia. A prática profissional 

não é, vista assim, como um simples campo de aplicação de teorias elaboradas fora 

dela [...]. Ela torna-se um espaço original e relativamente autônomo de 

aprendizagem e de formação para os futuros práticos, bem como um espaço de 

produção de saberes e de práticas inovadoras pelos professores experientes. Esta 

concepção exige, portanto, que a formação profissional seja redirecionada para a 

prática e, por conseguinte, para a escola enquanto lugar de trabalho dos professores 

(TARDIF, 2015, p. 286). 

 

Observa-se que o modelo de formação apontado pelo referido autor rompe com o 

paradigma tradicional. É proposto um encontro entre a teoria e a prática de forma a se 

completarem o que resulta em uma prática pedagógica crítica, reflexiva e transformadora. 

Dessa forma, para este modelo ser colocado em ação é necessário que haja 

transformações importantes nas práticas vigentes em matéria de formação de professores, seja 

na formação inicial ou contínua quanto em termos de pesquisa. Sendo assim, a formação geral 

e disciplinar não pode mais ser concebida sem a articulação com a formação prática. Neste 

sentido, a inovação, o olhar crítico, a “teoria” devem estar vinculados aos condicionantes e às 

condições reais de exercício da profissão e contribuir assim, para a sua evolução e 

transformação (TARDIF, 2015). 

Nesse contexto, Perrenoud e Thurler (2002) também propõem um modelo de 

formação de professores que ultrapassa o processo pedagógico que se limita ao treinamento 

técnico. É proposta formação que propicie uma verdadeira autonomia do docente. 

Para o referido autor a formação dos professores deve ser elaborada de acordo 

com três eixos: 

1) Prática entre a rotina e a improvisação regulada. Neste eixo o autor afirma 

que a profissão é composta por rotinas que o docente põe em ação de forma relativamente 

consciente, mas sem avaliar o seu caráter aleatório, logo sem escolher e controlar 

verdadeiramente. Tendo em consideração a urgência e o caráter impensável da prática, o 

professor realiza coisas que desconhece ou que prefere não ver. 

2) A transposição didática entre a epistemologia e bricolagem 

(superficialidade) (prazer no que faz). O segundo eixo diz respeito à mudança didática. O 

saber, para ser ensinado, adquirido e avaliado sofre transformações: fracionamento, cortes, 

progressão, simplificação, tradução em lições, aulas e exercícios. Perrenoud; Thurler (2002, 

p.24) afirmam que “[...] ensinar é fabricar artesanalmente os saberes tornando-os ensináveis, 

exercitáveis e passíveis de avaliação no quadro de uma turma, de um ano, de um horário de 

um sistema de comunicação e trabalho”. 
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3) O tratamento das diferenças entre indiferença e diferenciação.  No terceiro 

eixo é apontada a necessidade de trabalhar as diferenças. Afinal, seja qual for o grau de 

seleção, ensinar é confrontar-se com um grupo heterogêneo no que se refere à personalidade, 

cultura, atitudes, projetos, dentre outros. De acordo com Perrenoud e Thurler (2002), pensar a 

formação inicial é pensar a prática pedagógica, profissão, carreira, relações de trabalho e 

poder nas instituições escolares, a parte da autonomia e de responsabilidade autorizada aos 

professores, individual ou coletivamente. O papel da formação inicial pode variar segundo a 

tendência dominante num quadro de processo de profissionalização. 

Referente à profissionalização, a Formação prepara os professores para se 

questionar, identificar e resolver os desafios. Propicia a reflexão sobre a prática de cada 

professor. Configura-se como um modelo de verdadeira autonomia do professor. 

A partir dessas reflexões pode-se responder á pergunta de partida: De que se fala, 

quando se fala em Formação Continuada de Professores? 

Uma das formas de responder a esse questionamento é o estabelecimento de 

Programas de Formação Continuada na perspectiva da ação-reflexão-ação e que considere o 

coletivo, o saber experiencial, o ciclo de vida do professor e a Faculdade como o lócus de 

Formação. 
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4 CONSTRUÍNDO O CONHECIMENTO INTERDISCIPLINAR E 

TRANSDISCIPLINAR NA FORMAÇÃO CONTINUADA DOS PROFESSORES 

DA ÁREA DE SAÚDE 

 

Platão e Aristóteles já definiam hierarquias entre os saberes, mas todos eles sendo 

unificados pela Filosofia. Pois, no âmbito do paradigma filosófico, a “filosofia é a ciência dos 

objetos do ponto de vista da totalidade, enquanto as ciências particulares são os setores 

parciais do ser, províncias recortadas dentro do continente total do ser” (MORENTE, 1980, p. 

31). 

Para Platão, a busca do conhecimento do todo podia ser dividia três grandes 

campos (Dialética, Física e Ética), mas que tinham de se retroalimentar, e a educação tinha 

como finalidade “proporcionar ao corpo e à alma toda a perfeição e beleza de que são 

suscetíveis” (Leis, Livro VI), converter o olhar da alma do mundo sensível para o mundo 

inteligível e, por fim, levá-lo à contemplação do Bem supremo.  

Para Aristóteles, a divisão da ciência em teóricas (Física, Matemática, Filosofia), 

práticas (Lógica, Ética, Política) e poéticas (Artes) tinha como finalidade o bem moral, a 

virtude, na qual consistiria a felicidade. 

Mesmo a “paideia” dos sofistas se apoiava num ensino circular (enkyklospaideia 

- enciclopédia) que “devia levar o aluno a percorrer as disciplinas constitutivas da ordem 

intelectual e centradas em um desenvolvimento humano entendido como um todo” 

(ZABALA, 2002, p. 17).  

O trivium (Gramática, Retórica e Dialética) e o quadrivium (Aritmética, 

Geometria, Astronomia e Gramática), forma pela qual a Ciência Grega adentra a Europa, 

também dialogavam circular e hierarquicamente e eram os princípios da Teologia. Mesmo os 

pais da Ciência Moderna, Bacon, Galileu, Newton, Descartes e, depois deles, Kant e o próprio 

Auguste Comte, embora se apoiando em Epistemologias Racionalistas e Empiristas e em 

Antropologias e Cosmologias bi ou unidimensionais, sempre buscaram, cada um à sua 

maneira, uma unidade do conhecimento. 

Até o século XVIII todos os grandes pensadores tinham uma formação universal. 

Newton, Pascal, Descartes e Leibniz escreviam tanto sobre a Matemática e a Geometria como 

sobre a Teologia e a Graça. Até Kant, não era possível imaginar um filósofo que não fosse, ao 

mesmo tempo, Físico (KOURILSKY, 2012, p. 19). 
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      Inicialmente, a Universidade Medieval se organizou em dois níveis e quatro 

Faculdades. A Faculdade de Artes (trivium e quadrivium) era o nível preparatório para as 

outras três: Faculdade de Teologia, Faculdade de Direito e Faculdade de Medicina. O nível 

teórico preparatório das sete artes liberais podia conduzir o aluno a outro nível teórico de 

formação, a Teologia ⎯ uma vez que, desde o advento do Cristianismo, a Teologia substituíra 

a Filosofia ou a Dialética no topo da hierarquia das Ciências ⎯, ou a duas opções de formação 

prática, Direito ou Medicina.  

A partir do século XVII, além da fratura entre razão e fé, começa a ser gestada 

outra fratura, agora entre Ciência e Filosofia, o que suscitou, no século XVIII, a separação de 

algumas universidades europeias em Faculdade de Ciências e Faculdade de Letras, gerando a 

partir de então uma separação praticamente intransponível entre as Ciências Exatas 

(quadrivium) e Ciências Humanas (trivium), que até então tinham sido quase sempre 

complementares para a preparação de uma percepção de totalidade ou de felicidade. 

 

4.1 Surgimento da Disciplinaridade 

O Iluminismo, na metade do século XVIII, apoiando-se no Racionalismo, reforça 

a separação dos saberes conforme os objetos do conhecimento, mas ainda afirma a 

necessidade da existência de um diálogo entre eles, como indica o próprio nome da obra 

paradigmática desse movimento, a Enciclopédia (kyklos, círculo, e paidéia, cultura), que 

significa encadeamento circular de conhecimentos. 

O século XIX aprofunda essa fragmentação disciplinar. Para “colocar ordem nas 

desorganizações trazidas pelas revoluções sociais e intelectuais” (PINEAU, 2002, p. 12) do 

século anterior ⎯ a Revolução Francesa (1789) e o Iluminismo. Augusto Comte, apoiando-se 

numa Epistemologia Positivista e no desenvolvimento da sociedade industrial, estabelece uma 

nova estrutura hierárquica das Ciências que, em seguida, passará a ser “amplamente adotada 

no mundo ocidental” (PINEAU, 1980, p.12).  

Ele as organiza em Ciências Fundamentais (Matemáticas, Astronomia, Física, 

Química, Biologia e Sociologia); em Ciências Descritivas (Zoologia, Botânica, Mineralogia, 

Psicologia) e Ciências Aplicadas (Engenharia, Agricultura e Educação). 

Porém, essa fragmentação crescente do saber só se transformou numa 

hiperespecialização disciplinar na segunda metade do século XX pelo crescimento 

exponencial do volume e da complexidade dos conhecimentos, e pela multiplicação e 

sofisticação das tecnologias. 
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A “disciplina”, portanto, nasce e se organiza primeiro, ao redor de uma 

problemática, agrupando um conjunto de questões ou problemas teóricos e práticos 

(RESWEBER, 2012 p. 30) que emergem em práticas novas ou antigas, e depois cria um 

conjunto de modelos e conceitos capazes de dar conta da inteligibilidade do seu objeto de 

estudo. Mas, foi no século XIV que as Ciências “Técnicas”, até então chamadas de Artes, 

passam a ser chamadas disciplinas, “para destacar que a aprendizagem exige a submissão a 

uma ‘disciplina’” (RESWEBER, 2012, p. 11), submissão às regras práticas da vida do 

cidadão e às regras técnicas de cada ciência. 

O substantivo disciplina procede do conceito latino de aprender. Este é o 

significado do verbo díscere, cujo particípio presente em uma das formas declinadas é 

discente, o que aprende. Da mesma raiz aparecem palavras como: discípulo (o seguidor que 

aprende com quem ensina – o docente), e disciplina, objeto do conhecimento assimilado, 

aquilo que se aprende e passa a fazer parte da vida. 

Disciplina, por conseguinte, não é simples conhecimento ou informação recebida; 

é o conhecimento assimilado que informa a vida do discípulo. Tanto é assim que a palavra 

ampliou seu sentido para além de ensino, instrução, educação. Vem a ser a relação de 

submissão de quem é ensinado; a observância de preceitos (escolares e outros); obediência à 

autoridade; procedimento correto. 

O que importa, no momento, é observar que na Educação Superior o objeto de 

estudo é a disciplina que se traduz em conhecimento vivenciado, independentemente de 

quem ou de quais são os processos de transmissão desse mesmo conhecimento. 

Mas, direcionando para a finalidade específica dessa tese de doutoramento, 

“Disciplina é o conjunto de conhecimentos científicos, artísticos, linguísticos, dentre outros, 

que se professam em cada cadeira de um instituto escolar” (MICHAELIS; 1998, p. 55). 

Torrinha (1945), por sua vez, fala de ensino, instrução, ciência, educação, ordem, 

sistema; refere-se também ao ensino no sentido concreto e princípios de moral: estas são as 

variadas concepções no sentido latino. 

A apropriação da expressão para a elaboração de currículos acadêmicos, mesmo 

que integrados, empobreceu e reduziu a força do significado da palavra. Com a falta de 

sustentabilidade do sentido de “aprender” foi agravada com a fragmentação da cultura e do 

ensino acadêmico. 

O professor Torres Santomé (1998, p.55), comparando os sistemas educacionais a 

outros processos em andamento no mundo atual, pondera: 
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Este processo de desqualificação e atomização de tarefas ocorrido no âmbito da 

produção e da distribuição também foi reproduzido no interior dos sistemas 

educacionais. Tanto trabalhadores como estudantes verão negadas suas 

possibilidades de poder intervir nos processos produtivos e educacionais dos quais 

participam. A taylorização no âmbito educacional faz com que nem professores nem 

alunos possam participar dos processos de reflexão crítica sobre a realidade. 

 

Esse campo semântico de disciplina também remete ao conceito grego de 

mathema: tudo o que é objeto de aquisição de conhecimento. Portanto, pode-se definir o 

recorte disciplinar do saber e o conceito de disciplina correspondente como sendo “o 

aprendizado ou o ensino de uma Ciência, seguindo as regras e métodos da ciência a que 

corresponde” (SOMMERMAN, 2012, p.13).  

 No que diz respeito aos saberes disciplinares, ou científicos, o modelo 

pluri/polidisciplinar, característico da Saúde Pública Clássica, originário do século XIX, 

associou progressivamente as conquistas da Microbiologia, associando-as à Epidemiologia, 

“superando” o modelo Sanitarista Social da Primeira Metade do Século (LUZ, 2013), e 

voltando-se, em termos de intervenção, para o modelo centralizado, planejado de prevenção e 

controle das doenças coletivas (campanhismo), em detrimento do anterior, mais centrado nas 

condições de vida e na determinação social do adoecimento, originário de uma “disciplina 

mãe” do século XIX, a Epidemiologia Social. 

As disciplinas especializadas que embasariam, a partir de então, o Campo da 

Saúde, seriam prioritariamente originárias da Área Básica, sobretudo pela Medicina (tropical) 

e as Biociências, mas incluiriam Áreas Técnicas e Ambientais como a Engenharia Sanitária 

dependendo da comunidade do entorno, de acordo com as necessidades locais. 

Os pesquisadores e professores responsáveis por estas disciplinas trabalhariam, a 

partir de seus saberes específicos, construindo objetos de pesquisa e de intervenção 

especializados, embora voltados para o tema comum de teorização da Saúde Pública (PAIM e 

ALMEIDA FILHO, 2000). 

Este Modelo Clássico de Pesquisa em Saúde Pública persiste nas grandes 

Organizações Internacionais de Saúde Pública até a atualidade, sendo dominante em alguns 

momentos de crise sanitária fornecendo a base teórica para o Modelo de Salubridade para 

combate às grandes Endemias e Epidemias. 

 

4.2 A Intradisciplinaridade 

O intradisciplinar é tratado exclusivamente no âmbito interno de uma disciplina. 

A meta seria o aprofundamento de um aspecto inerente à Ciência dada. Os conhecimentos são 

revolvidos no âmbito de um determinado saber; não há, intencionalmente, preocupação com 
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outros saberes de natureza diversa. As chamadas “pesquisas puras” desenvolvem-se no 

âmbito de uma Ciência ou Disciplina, podendo mesmo ser decorrência de uma opção 

metodológica, tendo-se em conta o objeto e os procedimentos próprios dessa ciência e o fim 

que se quer alcançar. O intradisciplinar pode muito bem ser o início consciente, mesmo que 

limitado em si mesmo, mas que depois poderá abrir-se para outros campos do conhecimento. 

 

4.3 A Multidisciplinaridade  

Aborda basicamente aspecto quantitativo, numérico, sem que haja um elo 

necessário entre as abordagens, assim como entre os diferentes profissionais. O mesmo objeto 

pode ser tratado por duas ou mais disciplinas sem que, com isso, se forme um diálogo entre 

elas.  

Uma abordagem multidisciplinar pode verificar sem que se estabeleça conexão 

entre seus agentes onde cada professor continue trabalhando o objeto da aprendizagem com os 

próprios critérios unidisciplinares, sem se preocupar com qualquer outro. 

A Educação Superior, explica e apresenta a ineficiência e a ineficácia desse tipo 

de atitude. 

 

4.4 Pluridisciplinaridade  

Envolve a sobreposição de diversas disciplinas situadas geralmente no mesmo 

nível hierárquico e agrupadas de modo que apareçam as relações existentes entre elas. É um 

sistema de um mesmo nível, mas, de objetivos variados, mas existe entre as pessoas 

cooperação sem imposição, sem barreiras (JAPIASSU, 1976).  

Os professores cooperam, mas não se articulam necessariamente de maneira 

coordenada. 

 

4.5 Contextualizando Interdisciplinaridade 

 

Na segunda metade do século XX, o grande desenvolvimento do saber científico 

levou à busca que é definido como “sínteses parciais” no conhecimento científico. Surge novo 

modo de produção discursiva no campo das ciências, que se denominou 

“interdisciplinaridade”, caracterizada pela necessidade de disciplinas consistentes 

conceitualmente, especializadas em novos objetos, métodos de investigação e perspectivas 

teóricas, fruto da intersecção de “disciplinas mães”. 
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A preposição latina “inter” se isolada, significa: 1. Entre; no meio de; no número 

de; junto de. 2. Durante; no espaço de; dentro de. 3. Etim. Entre (fala de duas coisas ou 

pessoas) (TORRINHA, 1945).  

O uso cotidiano do vocábulo, em linguagem corrente, atribui rico e profundo 

significado das palavras. É o que acontece com a palavra interdisciplinaridade. 

De acordo com a origem, a palavra traduz esse vínculo não apenas entre saberes, 

mas, principalmente, de um saber com outro saber, ou dos saberes entre si, cuja 

complementação, cumplicidade, objetiva a realidade estudada e conhecida. Nem poderia ser 

diferente, pois, qualquer conhecimento, por mais abrangente que seja, será sempre parcial, 

jamais expressando plenamente a verdade do objeto conhecido, muito menos a sua 

integridade, amplitude e totalidade. 

Como coloca Morin e Kern (2008, p.56) “descobrimos, porém, que a ciência 

também pode produzir ignorância, pois o conhecimento fecha-se na especialização”. Eis 

porque a interdisciplinaridade impõe projetos fechados: o que se constrói “intraciências” deve 

internalizar-se nos vínculos que se estabelecem “interciências”, correm o risco, de as 

disciplinas pretensamente autossuficientes, perderem-se no vazio.  

Neste ponto, baseado do conceito etimológico já ilumina o conceito estrutural e as 

aplicações operacionais da interdisciplinaridade. 

Esse novo paradigma interdisciplinar é muito atuante no campo da Saúde e não 

somente privilégio do campo das “Humanas”, dando origem a numerosos estudos 

interdisciplinares, tornando-se o pilar central de objetos estratégicos, em termos da vida 

humana, favorecendo a incorporação ao campo da Saúde de disciplinas sociais como: 

Antropologia, Sociologia, Geografia e História, ao longo dos últimos cinquenta anos, no 

sentido de apreender (ANASTASIOU, 1998) e interpretar a origem e persistência de doenças 

endêmicas ou epidêmicas em determinados grupos populacionais. 

Ocupa-se de suas atitudes e comportamentos, condições, estilos de vida, cultura e 

o papel desses aspectos sociais na determinação ou na “exposição ao risco” de doenças 

coletivas. Favorece os estudos ditos qualitativos, ou estilos de pesquisas em que a 

metodologia quantitativa se alia à qualitativa, oriunda das ciências humanas (LUZ, 2013). 

Ser professor universitário é uma profissão com muitas tarefas, sendo que estar 

em sala de aula é apenas uma delas. Para executar bem toda a rede de funções de um 

professor da Educação Superior faz-se necessário muito preparo e dedicação que se torna 

difícil ser alcançado na presença do desenvolvimento de outra atividade, ou função paralela, 
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pois não haverá tempo suficiente para a dedicação necessária adequada à Formação e 

Atualização. 

Para que o Professor da Educação Superior propicie em sala de aula momentos de 

aprendizagem é necessário de preparação de várias etapas anteriores: 

a) Conhecer o contexto em que a disciplina se insere no Projeto Pedagógico. 

b) Compreender sua relação com as demais disciplinas do Curso para que não 

haja fragmentação, mas sim a interdisciplinaridade. 

c) Ler assuntos relacionados à sua disciplina de fontes confiáveis: livros; artigos 

científicos; jornais de grande projeção; revistas especializadas e websites. 

d) Planejar as atividades que irá desenvolver em sala de aula, passíveis de 

transformações diante da necessidade que se apresentem. 

e) Escolher entre muitas possibilidades de dinamismo em sala de aula: 

explanações; palestras; sessões experimentais; discussões; debates; aprendizagem pela 

problematização, que fazem parte das “metodologias ativas”. 

f) Preparar as atividades com cuidado e embasamento científico e prático, com 

sequência didática de forma clara, exemplificada, com bons exemplos vivenciados de 

conceitos mais complexos. 

g) Conhecer os alunos e o contexto em que vivem. 

h) Dar espaço para expressão dos conhecimentos prévios dos alunos ancorando 

neles os conceitos que se deseja socializar (MANFFRA, 2014). 

i) Analisar criticamente após cada aula, seus resultados como professor, para 

poder construir ou reconstruir as atividades estabelecendo as modificações necessárias ao 

planejamento, elaborando sequências didáticas adequadas a cada turma. 

j) Exercer funções extramuros relacionadas nas áreas de atuação elencadas no 

Projeto Pedagógico do Curso. 

O Professor de Educação Superior deve evoluir para Educador da Educação 

Superior. Isso só acontecerá quando estabelecer vínculo de confiança com os alunos; 

capacidade de compreender suas angústias e transmitir valores. 

Quando um Professor descobrir que ao término de sua aula contempla um “brilho 

no olhar de seus alunos” nesse dia, finalmente compreendeu algo que com sua ajuda é bem 

mais compensador do que somente um paper publicado. Neste dia, ele se torna um Educador 

(PERISSÉ, 2014). 
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Fala-se de interdisciplinaridade, porém não consegue esconder as práticas 

limitadas e limitantes da visão unidisciplinar, com grandes prejuízos para a ciência e suas 

aplicações. 

Diante a este panorama, observou-se um distanciamento na Formação dos 

Professores do Bacharelado, e aqui especificamente, da Área da Saúde, cuja preocupação 

restringe-se à “profissionalidade”, pois em sua Formação, ações didáticas- pedagógicas não 

faziam parte da Integralização Curricular (Grelha). Baseava-se e ainda se baseiam nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais para os respectivos Cursos, por exigência do Ministério da 

Educação, apesar de serem profissionais generalistas, por mais que digam e estejam 

registrados em seus Projetos Pedagógicos que as competências e atitudes dos cursos têm 

haver como a meta principal formar profissionais: holísticos; interdisciplinares; que saibam 

trabalhar em equipe multi e transdisciplinar, quando questionado sobre o que é uma equipe 

transdisciplinar, a resposta mais comum que se recebe é “extramuros”. 

A interdisciplinaridade consiste num tema, objeto ou abordagem em que duas ou 

mais disciplinas intencionalmente estabelecem diálogos e vínculos entre si para alcançar um 

conhecimento mais abrangente, ao mesmo tempo diversificado e unificado. Verifica-se, a 

busca de um entendimento comum (ou partilhado) e o envolvimento direto dos pares. Cada 

Disciplina, Ciência ou Técnica mantém a sua própria identidade, conserva sua metodologia e 

observa os limites dos seus respectivos campos.  

É essencial na interdisciplinaridade que a Ciência e o Cientista continuem a ser o 

que são, porém compartilhando hipóteses, elaborações e conclusões. 

Segundo Coimbra (1994, p.58),  

 

Numa ação interdisciplinar as partes envolvidas dão-se as mãos, movimentam-se 

juntas como num balé, voltadas para o tema central. Aproximam-se, afastam-se; 

interpelam-se, respondem-se; ora se exibe o solista, ora se impõe o coro. O essencial 

da interdisciplinaridade consiste em produzir uma ação comum, mantendo cada 

participante o que lhe é próprio. 

 

4.5.1 A Interdisciplinaridade Dialogando com os Saberes 

 

A flexibilidade epistemológica das ciências dialogarem com os saberes em toda 

sua complexidade não tem como objetivo desestabilizar, ou ridicularizar as ciências, mas sim, 

flexibilizar e refletir sobre o conhecimento como não sendo absoluto e finalizado 

(FEYERABEND, 1982); não é um desconhecimento e um abandono do poder do 

conhecimento de onde geram as ciências.  
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O reconhecimento do saber fica, assim, revelado implicando a confluência e a 

aplicação de saberes no campo do conhecimento científico. 

A interdisciplinaridade ultrapassa o campo científico, acadêmico e disciplinar do 

conhecimento formal legalizado, e se abre a um diálogo de saberes, onde se dá o encontro do 

conhecimento reconhecido pelas ciências com os saberes autorizados pela cultura. A abertura 

para o diálogo de saberes não só é uma arte que multiplica as interpretações e os sentidos do 

conhecimento; não é uma tecnologia que multiplica os campos aplicativos do conhecimento. 

É o caminho de uma interdisciplinaridade marcada pelo propósito da “apreciação” sistêmica 

do conhecimento, a um saber marcado pela diversidade de saberes e pela diferenciação dos 

sentidos do ser.  

 

4.6 A Transdisciplinaridade 

 

A transdisciplinaridade vai além da interdisciplinaridade na perspectiva 

teórica de um tema ou objeto de aprendizagem. Seria um salto de qualidade, uma 

autosuperação científica, técnica e humanística capaz de incorporar à própria formação, em 

grau elevado, quantitativa e qualitativamente, conhecimentos e saber diferenciados. O 

processo tem que ser ordenado, resultando numa síntese harmoniosa, abrangente e 

multifacetada. A transdisciplinaridade decorre da assimilação progressiva de outros saberes 

que venha a constituir que segundo a natureza do conhecimento e da análise de uma 

problemática, possibilite uma síntese holística ou visão ampliada de um fato abrangente 

(TORRES SANTOMÉ, 1998).   

Para que a configuração transdisciplinar se torne verdadeira é preciso que o 

psicólogo, por exemplo, seja introduzido na área de seu colega Assistente Social e na área de 

seu colega Psiquiatra e vice-versa. Ademais, é preciso que cada problema não solucionado em 

uma das áreas seja levado para uma área vizinha e, assim, seja submetido à luz de um novo 

entendimento (CAON, 1998).  

Mas, para que essa transformação aconteça primeiramente precisa formar 

continuamente professores, não só com conteúdos específicos, mas, disponíveis à 

interdisciplinaridade e à transdisciplinaridade que permita a troca de conhecimento e a 

ampliação de saberes. 

A transdisciplinaridade, de acordo com Caon (1998), é um desafio colocado 

pelo interesse de uma equipe de profissionais que estão reunidos por uma situação proposta de 
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transdisciplinaridade, na qual cada pesquisador problematiza um conceito a luz de 

diferentes campos. Cada um participa da disciplina do colega e observa com o olhar do outro 

pesquisador, interrogando os dispositivos práticos e teóricos utilizados pelo pesquisador 

oficial e com os quais ele vê aquilo que diz ver. Os questionamentos tornam-se mais 

importantes do que as soluções do conceito em questão (CAON, 1998).  

Pode-se pontuar como exemplo de transdisciplinaridade uma equipe de 

profissionais reunidos para discussão de políticas de saúde. Esta equipe integrada de: 

médicos, cidadãos, políticos, sociólogos, filósofos e psicanalistas que se reúnem para o 

planejamento e a implementação de uma intervenção na rede de saúde pública. A ação de 

cada profissional, em sua especificidade, contribui para uma visão global do espaço 

transdisciplinar (IRIBARRY, 2002). 

Para que um diagnóstico, por exemplo, seja dado em situação de 

transdisciplinaridade não basta apenas que cada profissional opine a partir de sua área e, 

finalmente, um tratamento seja indicado. Para que a configuração transdisciplinar seja 

alcançada é preciso que esses profissionais, estejam situados em sua área de origem e na área 

de cada um dos colegas (IRIBARRY, 2002). 

 

 

4.7 Interdisciplinaridade e Transdisciplinaridade no Ensino Superior 

 

A interdisciplinaridade implica um processo de interrelação de processos, 

conhecimentos e práticas que ultrapassa o campo da pesquisa e do ensino no que se refere 

unicamente às disciplinas científicas e a suas possíveis articulações. Dessa maneira, o termo 

interdisciplinaridade vem sendo usado como sinônimo e imagem de toda interconexão e 

“cooperação” entre diversos campos do conhecimento e do saber dentro de projetos que 

envolvem tanto as diferentes disciplinas, como as práticas não científicas que incluem a 

Educação Superior e os diversos atores sociais. 

Neste âmbito, a noção de interdisciplinaridade se aplica tanto a prática 

multidisciplinar (colaboração de profissionais com diferentes formações em um mesmo 

Curso), assim como ao diálogo de saberes que funciona em suas práticas, e que não conduz 

diretamente à articulação de conhecimentos disciplinares, onde a instrução (disciplinar) pode 

referir-se à união de diversas visões, habilidades, conhecimentos e saberes dentro de práticas 

de educação implicando diversas “disciplinas”, formas e modalidades de trabalho, mas que 

não se terminam em uma relação entre disciplinas científicas, campo no qual originalmente se 
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requer a interdisciplinaridade para enfrentar a segmentação e a superespecialização do 

conhecimento (PNUMA, 1995). 

A interdisciplinaridade é um apelo para a complexidade, a restabelecer as 

interdependências e inter-relações entre processos de diferentes ordens de materialidade e 

racionalidade, a interiorizar as externalidades (condicionamentos, determinações) dos 

processos excluídos dos núcleos de coerência que organizam os objetos de conhecimento das 

ciências (de certos processos ontogenéticos e objetivos). 

Nesse sentido, a interdisciplinaridade é uma busca de “autonomia” do 

conhecimento, de “plenitude” não alcançada por um projeto de cientificidade que, na busca de 

unidade do conhecimento, da objetividade e do controle da natureza, terminou fragmentando 

o corpo do saber e submetendo a natureza a seus desígnios dominantes; decretando a 

complexidade e menosprezando os saberes “não científicos”, saberes não ajustáveis às normas 

padrão da ciência moderna (BALIBAR, 1995). 

Dois conceitos que implicam em compreender a ideia de que o conceito não possa 

ser identificado apenas com uma simples mudança (qualquer mudança). Mudança inovadora 

(introduzir alguma novidade); mudança progressiva (mudança que implica progresso e 

aperfeiçoamento: relações entre renovação e aperfeiçoamento); mudança planejada (não ser 

esporádica) e processo de mudança (sequência de etapas de novas práticas) (CASTANHO, 

2002). 

Assim, torna-se necessário compreender e aprofundar os diferentes sentidos dessa 

mudança, ou seja, inovação como é enfocada, uma vez que efetuada de forma rápida e 

superficial não permite uma real apropriação dos novos conceitos, pois, inovação é algo que 

não se impõem, vive-se. 

Por esse prisma, o conhecimento deve estar estruturado de acordo com 

pensamento interdisciplinar possibilitando a organização de modo a se oferecer uma visão 

mais ampla e integrada dos fenômenos estudados e não fragmentado. 

Reconhecer que os alunos têm saberes que devem ser validados pelos professores 

independente da sua fonte: sistema educacional formal, sistema de formação profissional ou 

na experiência profissional. 

A organização disciplinar na formação em saúde apresenta os conhecimentos 

muitas vezes fragmentados e fora de contexto, induzindo a uma formação reducionista, 

recortada e centrada nos profissionais de saúde, além de favorecer o pensamento 

unidimensional. 
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O que se propõe é uma visão interdisciplinar; plural onde: professores e alunos 

possam transitar em todos os Cursos da Área de Saúde na troca de conhecimento, 

competência e atitudes. 

A “interdisciplinaridade” de conhecimentos se insere, na saúde, pela autonomia 

cultural, autogestão dos recursos das comunidades, pela propriedade das terras de uma 

população; pela produção e pela aplicação dos conhecimentos que permitam a apropriação 

coletiva dos recursos naturais, produção sustentável e o atendimento e tratamento igualitário 

da população, para satisfazer as necessidades básicas das comunidades visando à melhoria da 

qualidade de vida. 

 

4.7.1 Da Inter a Transdisciplinaridade: Um Caminho a Percorrer 

 

Com base nesses aspectos, há necessidade de refletir sobre a ultrapassagem da 

lógica disciplinar com base em dois referenciais: (1) a inter/transmetadisciplinaridade e (2) a 

complexidade. 

Os termos interdisciplinaridade e transdisciplinaridade abrangem uma gama 

imensa de significados, segundo Fávero (2000). Para se delimitar melhor tais elementos, cabe 

distingui-los entre si – e também em relação à multidisciplinaridade: 

 

[...] a abordagem multidisciplinar é o olhar de várias disciplinas específicas sobre 

um mesmo problema, isto é, pontos de vista diferentes que produzem objetos 

teóricos diferentes. A interdisciplinaridade é a utilização de vários pontos de vista, 

mas com a finalidade cooperativa de construir um objeto teórico comum. Por fim, a 

transdisciplinaridade é o atravessamento das fronteiras disciplinares, consideradas 

limitadas para dar conta do problema. (SCHRAMM, 2012, p.38). 

 

Com efeito, a interdisciplinaridade se dispõe a pontuar maneiras de trabalhar 

com encontros, diálogos e conexões entre os saberes (POMBO, 2005). Assim, a discussão de 

interdisciplinaridade no campo de formação em saúde exige um referencial mais próximo à 

ideia de atitude, como apresenta Fazenda (2002):  

a) Atitude de buscar alternativas para conhecer mais e melhor; 

b) Atitude de reciprocidade à troca, ao diálogo com pares idênticos, com pares 

distintos ou consigo mesmo; 

c) Atitude de humildade diante da limitação do próprio saber; 

d) Atitude de perplexidade ante a possibilidade de desvelar os novos saberes; 

e) Atitude de desafio diante do novo; 
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f) Atitude de responsabilidade, envolvimento e comprometimento com os 

projetos e as pessoas, disponibilizando-se a escutar o “novo” respeitando outros saberes que 

trazem contribuições importantes ao seu “saber” até então avaliado como único, constituído, 

oficial (FÁVERO, 2009). 

Embora a experiência de ultrapassar o modelo disciplinar traga conflito e 

desconforto, ao desestabilizar dispositivos de segurança e relações de poder, possibilita ao 

prazer da descoberta, a ampliação da visão de mundo e novas possibilidades de atuação, tanto 

na esfera do ensino, quanto do trabalho em saúde. 

A interdisciplinaridade tem sido definida como um meio que busca a união de 

diferentes disciplinas para atingir um objetivo comum. Nesse caso, pode-se entender como 

um método a ser cumprido relacionado com o processo de “aprimoramento das ciências”, que, 

como resultado de ter alcançado um estado de “maturidade”, deveria levá-las a reorientar seu 

potencial aplicativo para a demanda social de conhecimentos (BÖHME e COL, 2002, 

PRIGOGINE e STENGERS 1979, JOLLIVET 1992), incorporando uma exigência de 

“ressignificação” e “mediação”. 

Neste sentido que diversas disciplinas podem dividir tarefas de pesquisa sem se 

afastar de seus conceitos e métodos, para contribuir em um projeto ou em uma problemática 

comum. 

Esses processos, que correspondem ao que se denomina uma interdisciplinaridade 

técnica, integram uma série de ciências e tecnologias aplicadas como uma divisão do trabalho 

intelectual, científico e técnico, tanto nos processos de produção, como em um conjunto de 

projetos sociais. Esse movimento de tornar cada vez mais tênue as fronteiras entre as 

disciplinas faz emergir conceitos, como o de transdisciplinaridade. 

Japiassú (2008, p.13) apresenta esse conceito como “[...] abordagem científica, 

cultural, espiritual e social dizendo respeito ao que está entre as disciplinas, através das 

disciplinas e além de toda disciplina”. 

A transdisciplinaridade é o questionamento em relação ao poder da palavra 

(logocentrismo), onde a matéria ensinada é inquestionável e da configuração exemplar, ou 

seja, de conceito padrão, de modelo a ser seguido dentro de determinados limites de 

conhecimento, do qual desarraigou da ciência normal onde todo saber não científico é 

considerado como externo e estranho; como nosológico; como “não conhecimento”; é o 

questionado em relação ao desrespeito à disciplinaridade, do saber instituído, identificado e 

reconhecido em compreender, reduzir o ser humano a mero objeto, sempre objetivando o real 

em detrimento ao imaginário. 
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A transdisciplinaridade está no saber, como essa falta de conhecimento que 

anima a produção de novos conhecimentos; na diversidade cultural entre ciências, tecnologias 

e saberes; no diálogo intercultural; é o saber que sabe que não pode saber tudo, que sabe que 

está movido por seu não saber, pelo desejo de saber. A transdisciplinaridade leva, assim, à 

desconstrução do conhecimento disciplinar e abre as vias para uma diversidade e diálogo de 

saberes no campo da complexidade das ciências. 

A atitude transdisciplinar apresenta relações na integração de disciplinas, que 

permitem a conexão em rede dos conteúdos no sentido de auxiliar na unificação dos 

conhecimentos e compreensão da realidade. Essa atitude, 

 

 

Transgrede a dualidade que se opõe ao binário simplificador e é capaz de articular 

sujeito/objeto, subjetividade/objetividade, matéria/consciência, simplicidade/ 

complexidade, unidade/diversidade ou masculino/feminino (MORAES, 2011, 

p.215). 

 

A transdisciplinaridade torna-se, pois, uma resposta adequada à globalidade, à 

contextualização e à necessidade de resposta a problemas complexos e fundamentais da 

existência: 

 

Donde a necessidade e a urgência, nos dias de hoje, para uma reforma do 

pensamento e da educação, não somente de procurarmos integrar e religar as 

diversas disciplinas de nosso saber em quadros de pensamento suscetíveis de 

corresponder aos grandes problemas que nos colocamos e que nos desafiam, mas de 

valorizarmos os conhecimentos multi e interdisciplinares e promovermos o 

desenvolvimento no ensino e na pesquisa, de um espírito ou mentalidade 

propriamente transdisciplinar. Porque num mundo em que ninguém parece entender 

ninguém, torna-se imprescindível que abandonemos a rotinização e as falsas 

seguranças de que ainda se vangloriam nossas disciplinas isoladas e nos 

entreguemos ao sonho da aventura transdisciplinar apresentando-se como um meio 

de compensar as lacunas do pensamento científico mutilado pela especialização e 

exigindo a restauração de um pensamento globalizante em busca da unidade, por 

mais utópica que possa parecer. (JAPIASSÚ, 2008, p.17). 

 

Atualmente, a preocupação na formação de professores na área da saúde embasa-

se principalmente em:  

 

Um profissional capaz de refletir e de questionar as finalidades e conteúdos do 

ensino, capaz de questionar as suas práticas e de, a partir delas, produzir novos 

conhecimentos, contribuindo tanto para a renovação do conhecimento pedagógico 

como do próprio ensino, na tentativa de permanentemente o adequar às necessidades 

dos alunos na época de transição em que vivemos. (FERNANDES, 2009, p. 44). 

 

Ao entender o professor como um sujeito proativo, pensante e atuante que faz 

intervir as suas crenças, os seus valores e outros elementos da sua experiência pessoal, 

profissional nas situações de ensino, importa realçar a importância das suas concepções na 
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configuração de diversos aspectos do processo de ensino e de aprendizagem e na 

implementação de novos currículos, compreendendo o seu universo e as suas ações na região 

de abrangência da Instituição de Educação Superior. O vínculo entre o pensamento e a ação 

do professor inovador, construtor da mudança, traduz-se na utilização de novas práticas 

pedagógicas. 

A concretização de tais mudanças na formação inicial do estudante da área da 

saúde implica inevitavelmente uma nova concepção de professor não como técnico que se 

limita a cumprir o que os outros lhe ditam de fora da sala de aula, mas como: 

 

 

 

Profissional capaz de refletir e de questionar as finalidades e conteúdos do ensino, 

capaz de questionar as suas práticas e de, a partir delas, produzir novos 

conhecimentos, contribuindo tanto para a renovação do conhecimento pedagógico 

como do próprio ensino, na tentativa de permanentemente o adequar às necessidades 

dos alunos na época de transição em que vivemos (FERNANDES, 2000, p. 44). 

 

Atualmente, o docente não tem somente a prática do ensino como atividade; são 

variadas as atividades burocráticas e administrativas desenvolvidas por ele, que consome o 

tempo destinado ao ensino. Além disso, hoje em dia, a docência na área de saúde faz parte de 

um processo na carreira universitária, em que a pesquisa passou a ser fundamental sem perder 

o princípio humanista em sua formação. 

O aumento da demanda de acesso à Educação Superior amplia a diversidade 

sociocultural dos estudantes e reforça a importância de políticas, ações e programas 

afirmativos. A flexibilidade e a diferenciação dos cenários de criação e de transferência do 

conhecimento, bem como de titulação e certificação implicam em permanentes ajustes nos 

modelos educacionais. O incremento do uso das novas tecnologias da informação e 

comunicação na educação representa novos desafios face à necessidade de atualização 

permanente, resiliência e ajustes laborais. 

A dinâmica de ação educativa está ligada a uma organização didático-pedagógica. 

Esta busca propicia as condições para que o estudante seja o protagonista juntamente com o 

professor no processo de ensino-aprendizagem e construa competências significativas para o 

seu futuro social e profissional. O importante é propiciar aos professores ferramentas que 

possibilitem a escolha de qual caminho ou percurso a seguir. Esse caminho ou percurso é o 

que se denomina de “currículo” rumo a uma educação de qualidade que propicie à 

transformação social. 
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4.8 A “Ensinagem” no Ensino Superior 

 

Antes de abordar diretamente o tema “ensinagem” faz-se necessário refletir sobre 

o que é ensinar? O que é “aprender”? Qual a diferença entre “aprender e apreender”? 

Inúmeras vezes, em Encontros Pedagógicos escutam-se com bastante frequência, 

“eu ensinei, o aluno que não aprendeu”. Será mesmo? 

Segundo Anastasiou (1998) isso decorre da ideia de que ensinar é informar ou 

explicar o conteúdo numa explanação, o que a grande maioria dos docentes até os dias atuais 

ainda faz com a máxima habilidade; daí a busca por técnicas de exposição ou oratória, como 

sendo o elemento essencial para a competência docente. Este foi o modelo vindo com os 

jesuítas desde a Colonização do Brasil e que apesar da Era da Tecnologia da Comunicação e 

Informação, perdura até a atualidade em muitas Faculdades e Universidades Brasileiras. 

O professor ancora-se em um tripé básico: preleção do conteúdo pelo professor, 

levantamento de dúvidas dos alunos e exercícios para fixação. Ao aluno compete à 

responsabilidade de “memorizar” todo esse conteúdo para a prova não se tornando sujeito da 

aprendizagem. 

Nesta ótica “uma boa aula” é aquela em que o professor explica o conteúdo da 

disciplina com suas definições ou sínteses, desconsiderando os elementos históricos e 

contextuais, tomando suas sínteses como definitivas, não dando a devida com importância a 

regionalidade, mas sim com o conteúdo científico considerado incontestável. 

O ensinar se reduz a simples transmissão da informação e o professor fica como 

fonte de saber, tornando-se o portador e a garantia da verdade. 

Segundo Not (1993), isso pode provocar uma adoção da estrutura do outro, e 

quando se fala ao outro, inclusive, se utiliza a mesma linguagem, com as mesmas palavras, 

principalmente na hora da prova, ou seja, não se aprende e sim se decora. 

Reboul (1982, p. 27) afirma: 

 

O aluno registra palavras ou fórmulas sem compreendê-las. Repete-as simplesmente 

para conseguir boas classificações ou para agradar ao professor [...] habitua-se a crer 

que existe uma, ‘língua do professor’, que tem de aceitar sem a compreender, um 

pouco como a missa em latim. [...] O verbalismo estende-se até às matemáticas; 

pode-se passar a vida inteira sem saber porque é que se faz um transporte numa 

operação; aprendeu-se mas não se compreendeu; contenta-se em saber aplicar uma 

fórmula mágica [...]. 

 

O verbo ensinar, do latim insignare, significa marcar com um sinal, que deveria 

ser de vida, buscar e despertar para o conhecimento. Na realidade da sala de aula, pode 

ocorrer a compreensão, ou não do conteúdo pretendido; a adesão, ou não a formas de 
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pensamento mais evoluídas; a mobilização, ou não para outras ações de estudo e de 

aprendizagem. 

Ensinar contém, em si, duas dimensões: uma utilização intencional e uma de 

resultado, ou seja, a intenção de ensinar e a efetivação dessa meta pretendida. Assim, se foi 

explicado um conteúdo, mas o aluno desse não se apropriou, pode-se dizer que foi ensinado, 

ou apenas foi cumprido uma parte do processo? 

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, para prosseguir o caminho escolar do aluno, pode-se dizer que foi ensinado? O 

professor terá cumprido as duas dimensões pretendidas na ação de ensinar? 

São reflexões importantes que os professores deveriam fazer quando tem um 

índice alarmante de alunos de Avaliação Final; alunos reprovados; os que trancam sua 

disciplina; os que se transferem de turno para fazer a disciplina com outro professor; quando 

percebe que eles não têm “brilho nos olhos em suas aulas”. 

 

4.8.1 Diferenciando Aprender de Apreender 

 

Para Anastasiou (2002), existe uma diferença significativa entre aprender e 

apreender embora, nos dois verbos tenha relação entre os sujeitos e o conhecimento. 

O apreender, do latim apprehendere, significa segurar, prender, pegar, assimilar 

mentalmente, entender, compreender, agarrar. Não se trata de um verbo passivo; para 

apreender é preciso agir, exercitar-se, informar-se, tomar para si, apropriar-se, entre outros 

fatores.  

Se a meta for à apropriação do conhecimento pelo aluno, para além do simples 

repasse da informação, é preciso se reorganizar: superando o aprender, que tem se resumido 

em processo de memorização, na direção do apreender, segurar, apropriar, agarrar, prender, 

pegar, assimilar mentalmente, entender e compreender. 

O verbo aprender, derivado de apreender, significa tomar conhecimento, reter à 

memória mediante estudo, receber a informação de. Se a meta for apenas receber a 

informação de, bastará passá-la através da exposição oral. Nessa perspectiva, uma boa 

palestra é o suficiente para a transmissão da informação. Nesse caso necessita-se aprender. 

Há necessidade de se revisar o que é “assistir aulas”, pois a atitude de apreender 

não é passiva. O “apropriar-se” por parte de aluno exige ação constante e consciente: exige 

se informar, se exercitar, se instruir. O “assistir ou dar” aulas precisa ser substituído pela 
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ação conjunta do “fazer aulas”. Nesse fazer aulas é que surgem as necessárias formas de 

atuação do professor com o aluno sobre o objeto de estudo, e a definição, escolha, a escuta e 

efetivação de estratégias diferenciadas que facilitem esse “novo fazer”. 

 

4.9 Contextualizando “Ensinagem” 

 

“Ensinagem” é uma prática pedagógica e social complexa efetivada entre os 

sujeitos, professor e aluno, englobando tanto ação de ensinar quanto a de apreender, em 

processo compartilhado, de parceria assumida e consciente para o percurso na construção do 

conhecimento acadêmico, resultante de ações planejadas e vivenciadas dentro e fora da sala 

de aula. 

Trata-se de uma ação de ensino da qual resulta a aprendizagem do estudante, indo 

além do simples dizer do conteúdo por parte do professor, pois é sabido que na superação da 

exposição tradicional, como única forma de explicar os conteúdos, é que se inserem as 

estratégias de “ensinagem” e o professor se torna o mediador do ensino-aprendizagem 

prazeroso (ANASTASIOU, 1998). 

Destaca-se na “Ensinagem” o “prazer” de ensinar como também o “prazer” de 

aprender, pois, é fundamental destacar o aspecto do saber referente ao gosto ou sabor, do 

latim sapere– ter gosto. 

Na “Ensinagem”, o processo de ensinar e apreender exige que se possa 

“saborear” o conhecimento em questão. O “sabor” é percebido pelos alunos, quando o 

docente ensina determinada área que também “saboreia”, no trabalho cotidiano profissional 

e/ou na pesquisa e socializado com seus parceiros na sala de aula. Para isso, o saber inclui um 

“saber quê”, um “saber como”, um “saber porquê” e um “saber para quê” (ANASTASIOU, 

1998). 

Realmente se fala desse professor que “saboreia ser professor em primeira 

instância”; que sabe que o Processo de “Ensinagem” só culmina em Aprendizagem se for 

constantemente atualizado por meio de Formações Continuadas, mas principalmente, se 

souber que seus alunos são seus parceiros em sala de aula e que nos dias atuais todos os 

Projetos são compartilhados; vivenciados; projetados conjuntamente; objetivados; 

apreendidos gerando dessa forma conhecimento; competências e atitudes. 

A “Ensinagem” deve possibilitar o pensar à situação onde cada aluno possa 

propor sugestões para reelaborar as relações dos conteúdos, por exemplo, de uma disciplina 

onde a maioria está apresentando baixo rendimento através dos aspectos que se determinam, 
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para numa ação conjunta com o professor, com ações e níveis de responsabilidades próprias e 

específicas, explicadas com clareza nas estratégias selecionadas chegarem às devidas 

conclusões, para serem apresentadas à Coordenação do Curso para devida apreciação do 

Colegiado e posteriores decisões. 

 Desta forma, se propõe uma relação dialética processual, na qual o papel 

mediador do professor e a autoatividade do aluno se efetivem em responsabilidade 

compartilhada, num ensino que provoque a aprendizagem, por meio das atividades contínuas 

dos sujeitos, de tal forma que o processo crie uma rede entre o aluno e o objeto de estudo e os 

coloque frente a frente (ANASTASIOU, 1998). 

 A mediação do professor é fundamental, pois é ele quem prepara e dirige as 

atividades e ações necessárias buscando nas estratégias selecionadas, levar os alunos ao 

desenvolvimento de processos de mobilização, construção e elaboração da síntese do 

conhecimento (VASCONCELOS, 2000). 

Retorna-se a pontuar a importância da Formação Continuada, pois para essa 

segurança na mediação e os papeis não se inverterem e o professor se tornar refém dos alunos 

e ficar fragilizado há necessidade de uma bagagem de conhecimento não só teórico, mas 

vivencial bastante sólido na condução do inusitado. 

Deve-se estabelecer com os alunos no início do semestre, segundo Masetto 

(1993), “um contrato didático” elaborado conjuntamente entre professor e alunos para que 

haja solidez no trabalho do semestre compondo um conjunto relacional, de uma rede, de um 

sistema, onde o novo conhecimento apreendido pelo aluno amplia ou modifica o sistema 

inicial, a cada contato existindo transparência no relacionamento. 

No início a visão caótica e não elaborada, que o aluno trazia inicialmente, pode 

ser superada e reelaborada numa síntese qualitativamente superior, através da análise via 

metodologia dialética segundo Vasconcelos (2000). 

 

Compreender é apreender o significado de um objeto ou de um acontecimento; é vê-

lo em suas relações com outros objetos ou acontecimentos; os significados 

constituem, pois, feixes de relações que, por sua vez se entretecem, se articulam em 

teias, em redes, construídas socialmente e individualmente, e em permanente estado 

de atualização. (MACHADO, 1994, p. 21). 

 

O professor precisa compreender que os alunos não aprendem da mesma forma e 

nem no mesmo ritmo; depende tanto do sujeito que apreende quanto do objeto de apreensão, 

não sendo, assim, iguais: podem-se citar as aprendizagens por imitação de um modelo, por 

repetição, por ensaio-e-erro ou descoberta (insight). 
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O verdadeiro desafio consiste na construção mental ou na abstração que se efetiva 

quando, mentalmente, se é capaz de reconstruir o objeto apreendido pela concepção de noções 

e princípios, independentemente do modelo ou exemplo estudado, associando ideias, 

enredando e chegando a se deduzir consequências pessoais e inéditas, através de uma ação, ou 

uma práxis, que no dizer de Vasconcelos (2000) pode ser predominantemente motora, 

reflexiva e/ou perceptiva. 

Esse terceiro modelo ou paradigma é muito recente, mas está atuante e em 

ascensão no Ensino Superior, considerado o Conhecimento assim produzido integrando não 

apenas a produção gerada a partir da pesquisa experimental, como da pesquisa quantitativa 

(epidemiológica; demográfica); qualitativa, e das pesquisas aplicadas, como no planejamento, 

considerando, também a situação atual de saúde das populações do entorno e os vários “temas 

atuais”, em evidência no momento (MINAYO, 2005). 

O campo da Saúde é um dos mais férteis e avançados, atualmente no campo dos 

“saberes”. Esta fertilidade provém de sua complexidade, tanto em termos discursivos, como 

em termos de práticas tecnológicas e de “estilos de expressão” dos produtos de seus saberes e 

práticas. 

Reduzir essa complexidade a uma condição “monodisciplinar”, ou a uma forma 

“imutável” de expressão da produção é negar a complexidade e decretar, a médio e longo 

prazo, o empobrecimento e o findar da criatividade. 

Pela concepção atual sobre o processo de “ensinagem”, ensinar está diretamente 

ligado à ação de apreender, tendo como objetivo a apropriação tanto do conteúdo quanto do 

processo. As orientações pedagógicas não se referem mais a passos a serem seguidos, mas a 

momentos a serem construídos pelos sujeitos em ação, respeitando sempre o movimento do 

pensamento (ANASTASIOU, 1998).  

Os “momentos” não acontecem de forma estanque, fazem parte do processo de 

pensamento. 

Quando se chega à simbolização, consegue-se conceituar o objeto explorado, 

estudado, conceituando-se e apreendendo. Com essa conclusão estabelece-se um diálogo entre 

Anastasiou (1988) e Piaget (1980) sobre a construção do conhecimento em todas as fases do 

desenvolvimento humano.  

Constrói-se o que Anastasiou (1988) denomina “o concreto pensado” isso é a 

possibilidade do aluno reproduzir no pensamento e pelo pensamento os conteúdos 

trabalhados, de forma relacional. 
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A lógica dialética considera que, além dos princípios de identidade e negação, na 

base do processo de construção do conhecimento, estão os princípios de movimento, 

contradição, existência de uma visão inicial e sincrética trazida pelo aluno e de uma 

possibilidade de análise intencional e sistemática, visando à construção de sínteses, sempre 

provisórias, a serem efetivadas no processo do pensar humano, em ação conjunta de alunos e 

professores.  

O processo de reflexão mediatiza a apreensão da realidade, devendo-se considerar 

que o momento de chegada ao símbolo, etapa final do ensino baseado na lógica formal, se 

torna ponto intermediário do processo de apreensão pela lógica dialética. É necessário realizar 

todo um “caminho de volta”, do símbolo ao ser confrontado com a realidade para a teoria 

existente. Assim:  

 

O trabalho da educação escolar, no cotidiano da sala de aula, é um trabalho de 

reflexão pelo qual o pensamento dos alunos e professores vem a apossar-se do 

significado da realidade concreta, retomando-a a partir do abstrato, que é o 

conhecimento existente. Não se despreza o processo de formação de conceitos, tal 

como é v isso na lógica formal. Apenas se considera que esse, ao atingir a 

simbolização, é a pré-partida para a cognição. (WACHOWICZ, 2003, p. 71). 

 

Existe uma relação muito estreita entre a “ensinagem” e o processo de apreensão 

do conteúdo e, portanto, a construção do conhecimento por parte do estudante que está em 

relação com o processo de aprendizagem.  

Cabe ao professor do Ensino Superior, neste caso específico, da Área da Saúde, 

planejar e conduzir esse processo contínuo de ações, que possibilitem aos estudantes, 

inclusive aos que têm maiores dificuldades, construírem, apropriarem-se do conhecimento, 

apreendendo o quadro teórico-prático pretendido, elencando suas competências em momentos 

sequenciais e de complexidade crescente, culminando em atitudes claras e precisas. 

No processo de “ensinagem”, o professor precisa compreender que tanto ele como 

cada aluno, tem um ritmo próprio para se apropriar do objeto de conhecimento considerando o 

movimento, contradição, alteração qualitativa, e outros, tornando-se uma apreensão dialética. 

Neste caso, busca-se a essência do objeto, por meio de suas determinações: aquelas que 

tornam o objeto assim como ele são.  

No entanto, ao organizar e registrar a síntese alcançada para fins de explicitação 

utilizam-se as regras da lógica formal (VIEIRA PINTO, 1979). 

Quando a lógica que fundamenta a visão do ensinar é a lógica formal, como 

também Piaget (1980) denominava de período das abstrações, baseado nos princípios de 

identidade e de negação quando os conceitos são tomados como conteúdos mentais a serem 
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assimilados pelos alunos e elaborados, a partir de experiências chamadas concretas 

vivenciadas em etapas anteriores e transformadas em signos e apreendidos pelo campo 

perceptivo transformando-os em competências e atitudes.  

Ainda sob essa lógica, para possuir um conceito, a pessoa deve ser capaz de 

atribuir-lhe um signo (conhecimento) e de dar-lhe um sentido (competência), daí a 

importância das experiências chamadas “concretas” (atitudes). Para isso, seguem-se as 

etapas de introdução, generalização, abstração e simbolização dos conceitos. Se o aluno é 

capaz de chegar ao símbolo e através dele conceituar o objeto estudado, considera-se que ele 

aprendeu o conceito (PIAGET, 1980; ANASTASIOU, 1998). 

Ao relacionar leis e princípios, supera-se o isolamento dos conceitos 

(disciplinaridade para inter e transdisciplinaridade) dando ao pensamento, o espaço de 

ação significativa.  

Portanto, tendo a reflexão como princípio fundamental vem responder, muitas 

preocupações dos professores que constantemente denunciam que: “os alunos não sabem ou 

têm dificuldade em pensar, em raciocinar”. 

 

O trabalho da educação escolar, no cotidiano da sala de aula, é um trabalho de 

reflexão pelo qual o pensamento dos alunos e professores vem a apossar-se do 

significado da realidade concreta, retomando-a a partir do abstrato, que é o 

conhecimento existente. Não se despreza o processo de formação de conceitos, tal 

como é v isso na lógica formal. Apenas se considera que esse, ao atingir a 

simbolização, é a pré-partida para a cognição. (WACHOWICZ, 1992, p. 71). 

 

Nas palavras de Wachowicz (2003, p. 68): 

 

Aquilo que se convencionou chamar de cognição, enquanto possibilidade de 

expressar em símbolos conteúdos mentais apreendidos, não termina depois de 

formada a abstração desse mesmo conteúdo, mas inicia-se justamente aí, na 

abstração. Incorporando as operações realizadas, a cognição se realiza quando 

supera o isolamento em que se definem os conceitos, pondo-os em relação uns com 

os outros, de modo a comporem estruturas teóricas, essas sim, explicativas da 

realidade. 

 

Na tentativa de auxiliar os professores Raths (1977, p.15) elaborou um quadro 

como roteiro que se apresenta a seguir na tabela 6. 

 

Tabela 5 – Operações de Pensamento Versus Conceitos e Relações 

 

Operação de Pensamento Conceitos/Relações 

Comparação Examinar dois ou mais objetos ou 

processos com intenção de identificar 

relações mutuas, pontos de acordo e 

desacordo. Supera a simples recordação, 
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enquanto ação de maior envolvimento do 

aluno.  

Resumo Apresentar de forma condensada da 

substância do que foi apreciado. Pode ser 

combinado com a comparação.  

Observação Prestar atenção em algo, anotando 

cuidadosamente. Examinar 

minuciosamente, olhar com atenção, 

estudar. Sob a ideia de observar existe o 

procurar, identificar, notar e perceber. É 

uma forma de descobrir informação. 

Compartilhada, amplia o processo 

discriminativo. Exigem objetivos 

definidos, podendo ser anotadas, 

esquematizadas, resumidas e comparadas.  

Classificação Colocar em grupos, conforme princípios 

dando ordem à existência. Exige análise e 

síntese, por conclusões próprias.  

Interpretação Processo de atribuir ou negar sentido a 

experiência, exigindo argumentação para 

defender o ponto proposto. Exige respeito 

aos dados e atribuição de importância, 

causalidade, validade e representatividade. 

Pode levar a uma descrição inicial para 

depois haver uma interpretação do 

significado percebido.  

Crítica Efetivar julgamento, análise e avaliação, 

realizando o exame crítico das qualidades, 

defeitos, limitações. Segue referência a 

um padrão ou critério.  

Busca de Suposições Supor é aceitar algo sem discussão, 

podendo ser verdadeiro ou falso. Temos 

que supor sem confirmação nos fatos. 

Após exame cuidadoso pode-se verificar 

quais as suposições decisivas, o que exige 

discriminação.  

Imaginação Imaginar é ter alguma ideia sobre algo que 

não está presente, percebendo 

mentalmente o que não foi totalmente 

percebido. É uma forma de criatividade, 

liberta dos fatos e da realidade. Vai além 

da realidade, dos fatos e da experiência. 

Socializar o imaginado introduz 

flexibilidade às formas de pensamento.  

Obtenção e Organização de dados Obter e organizar dados são a base de um 

trabalho independente; exigem objetivos 

claros, análise de pistas, plano de ação, 

definição de tarefas chaves, definição e 

seleção de respostas e de tratamento das 

mesmas, organização e apresentação do 



140 

 

material coletado. Requer identificação, 

comparação, análise, síntese, resumo, 

observação, classificação, interpretação, 

crítica, suposições, imaginação, entre 

outros.  

 

Levantamento de Hipóteses Propor algo apresentado como possível 

solução para um problema. Forma de 

fazer algo, esforço para explicar como 

algo atua, sendo guia para tentar solução 

de um problema. Proposição provisória ou 

palpite com verificação intelectual e 

inicial da ideia. As hipóteses constituem 

interessante desafio ao pensar do aluno.  

Aplicação de fatos e princípios a novas 

situações 

Solucionar problemas e desafios, 

aplicando aprendizados anteriores, usando 

a capacidade de transferências, aplicações 

e generalizações ao problema novo.  

Decisão Agir a partir de valores aceitos e adotados 

na escolha, possibilitando a análise e 

consciência dos mesmos. A escolha é 

facilitada quando há comparação, 

observação, imaginação e ajuizamento, 

por exemplo.  

Planejamento de Projetos e Pesquisas Projetar é lançar ideias, intenções, 

utilizando-se de esquema preliminar, 

plano, grupo, definição de tarefas, etapas, 

divisão e integração de trabalho, questão 

ou problema, identificação das questões 

norteadoras, definição de abrangência, de 

fontes, definição de instrumentos de coleta 

dos dados, validação de dados e respostas, 

etapas e cronograma. Requer assim, 

identificação, comparação, resumo, 

observação, interpretação, busca de 

suposições, aplicação de princípios, 

decisão, imaginação e crítica.  

 
Fonte: Raths, et. all. Ensinar a Pensar. São Paulo: EPU, 1977. 

 

Raths et. all (1977) destaca os comportamentos que dificultam o pensar; citando: a 

impulsividade, a excessiva dependência em relação ao professor, a dificuldade para se 

concentrar, a inabilidade para perceber o significado, os processos de rigor e inflexibilidade 

de comportamento, além da falta de vontade para pensar. 

Vasconcelos (2000) cita algumas categorias que orientam na definição das 

atividades dos alunos e na escolha das estratégias, para o momento de construção do 

conhecimento: 
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a) Significação: visa estabelecer os vínculos, os significados do conteúdo a ser 

desenvolvido com os interesses e a prática social do aluno. Assim, a proposta efetivada deverá 

ser significativa e vinculada de forma ativa para o aluno, através das relações existentes entre 

as necessidades e finalidades que ligam o aluno ao objeto do conhecimento.  

b) Problematização: na origem da busca de todo conhecimento está colocado um 

problema, cuja gênese deve ser recuperada no estudo do conteúdo; o pensamento do aprendiz 

se identifica melhor com situações onde possa tanto mover-se quanto identificar-se em 

diferentes posições, questionar.  

c) Práxis: ação (motora, perceptiva, reflexiva) do sujeito sobre o objeto a ser 

conhecido. Sendo que toda a aprendizagem é ativa, exige, portanto, essa ação, que também 

possibilita a articulação do conhecimento com a prática social que lhe deu origem. 

d) Criticidade: o conhecimento deve estar ligado a uma visão crítica da 

realidade, buscando a verdadeira causa das coisas e a essência dos processos naturais ou 

sociais, superando a simples aparência dos mesmos. 

e) Continuidade-ruptura: parte de onde se encontra o aluno (senso comum, 

visão sincrética ou inicial) para, sob o efeito da análise pela ruptura, possibilitar a construção 

de uma nova síntese que represente um conhecimento mais elaborado e qualitativamente 

superior.  

f) Historicidade: trabalha os conhecimentos em seu quadro relacional, 

destacando que a síntese existente em cada momento, por ser histórica e contextual e poderá 

ser superada por novas sínteses. Além disso, identifica e deixa conhecer as etapas de 

elaboração que a humanidade passou para chegar à síntese atual;  

g) Totalidade: combina a síntese com a análise, articulando o conhecimento com 

a realidade, seus determinantes e seus nexos internos.  

Ao refletir sobre o questionamento principal que motivou esta pesquisa: De que 

se fala, quando se fala em Formação Continuada de Professores? A visão de 

conhecimento que deve superar o posicionamento de inquestionável, certeza e fechamento, na 

busca da compreensão do processo de reconstrução do mesmo pelos professores juntamente 

com os alunos. 
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5. EMPODERAMENTO E RESILIÊNCIA NA FORMAÇÃO CONTINUADA DE 

PROFESSORES DO ENSINO SUPERIOR 

 

O poder também é um conceito muito discutido, cuja definição se modifica de 

acordo com a área de estudo que abrange. Assim, em face da necessidade de se eleger uma 

definição que embase a discussão em curso e não sendo o poder o objeto deste trabalho, 

baseia-se em pontos fundamentais das discussões de alguns autores para chegar a uma 

definição próxima do objeto de estudo que é a Formação de Professores do Ensino Superior 

da Área da Saúde. 

Segundo Bertrand Russel apud (CHAZEL, 1996), poder é a capacidade de suprir 

desejos, vontades, objetivos, ainda que contra tais objetivos se oponham resistências de 

qualquer natureza. 

 

5.1 Conceituando Empoderamento na Área de Saúde 

 

Empoderamento é um conceito polissêmico, com visibilidade crescente, 

sobretudo, a partir dos anos de 1990. Derivado do inglês empowerment,o termo originou-se 

dos movimentos sociais por direitos civis na década de 1970, no movimento feminista e na 

ideologia da ação social presentes nas sociedades Europeias, desde os anos de 1950. Nos anos 

de 1970, é influenciado pelos movimentos de autoajuda; nos anos 1980, pela Psicologia 

Comunitária, e nos anos 1990, pelos movimentos que tentam afirmar o direito de cidadania 

sobre distintas esferas sociais, entre estas, a da saúde (WENDHAUSEN; BARBOSA; 

BORBA, 2006). 

Sob esse prisma, as reflexões acerca do empoderamento surgiram em 1970, 

quando emergiram os primeiros trabalhos via intensos debates entre as escolas baseadas na 

modernização ou na dependência como as causas do subdesenvolvimento. Assim, centrou sua 

atenção na clara relação entre empoderamento, pobreza e a marginalidade de carência do 

empoderamento. Dessa forma, este exerce papel dominante na determinação dos que 

progridem e dos que não podem fazê-lo, tanto nas unidades familiares quanto nas relações 

personalizadas entre seus diferentes membros. Tudo isso por meio de uma variedade de 

estruturas administrativas que regulam a vida das pessoas e o acesso aos recursos e 

oportunidades de avanço e de distinção entre empoderamento e autoridade, a qual naquela 

época era exercida livremente com o apoio público e se baseava no consenso, enquanto o 
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empoderamento implicava com frequência ameaça de ações sem consultar as aspirações da 

população (OAKLEY; CLAYTON, 2003). 

Pouco a pouco o empoderamento assume significações referentes ao 

desenvolvimento de potencialidades, ao aumento de informação e percepção, com vistas a 

uma participação real e simbólica que possibilite a democracia. Portanto, empoderamento 

implica aumento do poder, da autonomia pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas 

relações interpessoais e institucionais, principalmente daqueles submetidos a relações de 

opressão, discriminação e dominação social (VASCONCELOS, 2000). 

Na Educação aplica-se em:  

 

Apropriar-se do conhecimento que é seu; construir o seu próprio conhecimento 

tendo como mediador, o professor, a vinculação tão importante que autoriza o saber, 

que acredita no potencial; que cada estudante tem sua maneira singular de se 

apropriar do objeto da aprendizagem (AGRELLO, 2002, p.95.). 

 

Um dos aspectos fundamentais do empoderamento diz respeito às possibilidades 

da ação local incentivar a formação de alianças políticas ou não, capazes de ampliar o debate 

da minimização das diferenças, da autosustentabilidade, no intuito de contextualizá-la e 

favorecer sua compreensão como fenômeno histórico, estrutural e político. Tudo isso se 

associa às formas alternativas de se trabalhar realidades sociais, suporte mútuo, formas 

cooperativas, formas de democracia participativa, autogestão e movimentos sociais 

autônomos (TEIXEIRA, 2002a). 

Diante dessas reflexões, destaca-se no Brasil uma prática de organização nas 

comunidades representadas pelas associações e porque não, na sala de aula. Ante as 

necessidades de fortalecer seu exercício de cidadania, as pessoas se organizam, à maneira de 

empoderamento, em busca do alcance de objetivos comuns. 

De modo geral, as associações possibilitam o exercício do empoderamento, o qual 

deve acontecer mediante formação de grupo de discussões entre as pessoas que apresentam 

interesses comuns diante de determinadas situações. Essas pessoas, por meio da formação de 

consciência crítica elevada, desenvolvem o conhecimento. Tal conhecimento leva à 

convicção de valores e à clarificação do alcance dos objetivos coletivos e, ao mesmo tempo, 

propicia a participação da comunidade (professores e alunos do Ensino Superior) em políticas 

sociais. 

Assim, proporciona convicções sobre o controle e eficácia geradores de atitudes e 

intenções quanto à promoção de valores; contribui para a tomada de decisão, desenvolvimento 

de habilidades, por meio de práticas reais para o suporte ambiental e social. 
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O empoderamento e a participação da comunidade em políticas sociais podem 

apresentar-se como a participação da sociedade civil na esfera pública via: Conselhos, Centros 

Acadêmicos e outras formas institucionais, não para substituir o Estado, mas para primar por 

Educação, Saúde, Segurança e demais serviços sociais com excelência para todos (GOHN, 

2012). Compreende-se, então, o empoderamento como resultado da consciência, organização 

individual e coletiva. 

Nas associações voluntárias de todos os tipos, as pessoas exercitam habilidades 

democráticas participativas, à procura de solução dos problemas. Geralmente embasadas no 

princípio da solidariedade, e, muitas vezes, mesmo sem ser politizadas, apontam para a 

possibilidade de organização, espaço de cultura e saber por meio das discussões (ANDRADE, 

2001). 

As associações, os Centros Acadêmicos ocupam um espaço para o aprendizado 

contínuo e ampliam o exercício da reflexão crítica. Segundo Amâncio (2008), deve-se 

compreender que as necessidades poderão ser satisfeitas e à medida que o grupo se tornar 

mais coeso, solidário e reflexivo, vislumbram-se caminhos possíveis onde começam a 

dimensionar suas próprias potencialidades e limites (competências). Consequentemente 

elevam a consciência crítica, transformam as atitudes e impulsionam para a aquisição de 

novos valores. 

Há necessidade que o professor acredite na autoeficácia e perceba que o processo 

de empoderamento requer bom senso. Qualquer decisão precisa ser tomada, com a mediação 

do professor, com responsabilidade, ética, para que não prejudiquem e nem interfiram na 

liberdade de agir do outro (TONES, 1995). 

O empoderamento é uma construção em diversos níveis:  

a) No espaço individual, quando se refere às variáveis comportamentais; 

b) No organizacional, quando se trata da mobilização participativa de recursos e 

oportunidades em determinada organização e; 

c) No comunitário, quando as estruturas das mudanças sociais e sociopolíticas 

estão em foco. Isso faz do empoderamento um processo de ação coletiva, a ocorrer na 

interação entre os indivíduos. Envolve, necessariamente, um desequilíbrio nas relações de 

poder na sociedade. Pode emergir de um processo de ação social, no qual os indivíduos 

tomam posse das suas próprias vidas pela interação com outros indivíduos; gera pensamento 

crítico em relação à realidade; favorece a construção da capacidade pessoal e social e 

possibilita a transformação de relações sociais de poder.  
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Como categoria, abrange noções de democracia, direitos humanos e participação, 

mas não se limita a estas. É mais do que trabalhar em nível conceitual. Envolve o agir, 

implica processos de reflexão sobre a ação, com vistas à tomada de consciência acerca dos 

fatores de diferentes ordens: econômica, política e cultural, que conformam à realidade e 

incidem sobre o sujeito (FREIRE; SHOR, 1986; FREIRE, 2010). 

Portanto, o empoderamento dos professores e alunos da área da saúde transita pela 

educação. Desse modo, a educação deve também ser baseada no empoderamento e se 

focalizar na ação do grupo, no diálogo direto com os componentes, de forma a se inserir no 

campo da promoção da saúde como uma estratégia de ganho da saúde. O empoderamento é 

proposto como um elemento que foca o alvo comunitário com a finalidade de aumentar a 

credibilidade. Isso gera poder com conotação para encorajar, transpor obstáculos, barreiras, 

superar a timidez, o medo e a insegurança. Devem-se buscar mecanismos eficazes para 

alcance de metas destinadas a contribuir para o desenvolvimento social, político, econômico e 

cultural. Pode assumir um caráter modificador conforme as necessidades dos indivíduos, 

grupos e organizações (TEIXEIRA, 2002b). 

Com esta constatação, o empoderamento é construído a partir dos valores, da 

cultura, dos conhecimentos individuais ou coletivos, assim como da participação política e 

social. Por isso, o princípio para a busca do empoderamento pauta-se na educação em saúde 

como meio de levar as pessoas a refletir sobre sua forma de vida, seus direitos, deveres e 

poderes. Assim, a proposta dessa teoria sugere a compreensão para modificar a visão de 

mundo, possibilita novas reflexões e relações interpessoais, de uma maneira inclusiva. 

No Brasil, a ausência do empoderamento do povo é evidenciada pela 

subserviência e falta de participação. Percebe-se, porém, a transformação gradativa dessa 

realidade com a Constituição Federal de 1988, a qual possibilitou a participação e o controle 

social. Essa transformação é fortalecida nos princípios do Sistema Único de Saúde ao propor a 

igualdade aos desiguais. Nesse processo, insere-se a acessibilidade a bens e serviços. 

Atualmente, do ponto de vista dos processos das ações associadas com a promoção do 

desenvolvimento e transformações sociais, vive-se a era do empoderamento. 

O termo tornou-se, então, de domínio público, mas este conceito é mais 

facilmente exposto que colocado em prática. Falar em empoderamento equivale a sugerir a 

existência de grupos totalmente à margem do poder e que necessitam de apoio para ser 

empoderados. Enquanto o empoderamento é a essência da riqueza, o desempoderamento é 

base da pobreza. Tanto os empoderados quanto os desempoderados são categorias de atores 

fundamentais para a compreensão da dinâmica em qualquer processo de desenvolvimento. O 
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poder pode ser visto como um bem de propriedade do Estado ou de uma classe dominante que 

o exerce para manter o controle e afirmar sua legitimidade (OAKLEY; CLAYTON, 2003). 

O empoderamento é um conceito motivador, que evoca ampla variedade de 

respostas em diversos grupos. É importante, porém, buscar um entendimento sobre como 

diferentes organizações utilizam o termo. Como exemplo destacam-se estudos sobre o 

empoderamento com conselhos gestores de um polo de Formação Continuada em Saúde, 

como forma de motivar e fortalecer o empoderamento dos atores sociais no esforço coletivo 

em prol da melhoria das condições de vida, por meio de vivências do exercício da democracia 

em espaços de convivência onde eles possam conquistar espaços decisórios de intervenção. 

Para isso se faz necessário o aprendizado constante em busca da democracia. Dessa forma, os 

indivíduos e grupos aprendem a interagir, ao adquirir autoconfiança e reconhecer o outro e a 

si mesmos como autores de um mesmo processo de negociação e de construção coletiva 

(KLEBA; CORMELATTO; COLLISELLI, 2007). 

O conceito é central à filosofia e à prática de promoção da saúde, vista pela 

Organização Mundial da Saúde (OMS) como um meio de realizar uma vida social e 

economicamente produtiva. Nesse âmbito, o empoderamento de indivíduos e comunidades 

age instrumentalmente para facilitar a tomada de decisões saudáveis. O conceito tem a ver 

com o relacionamento recíproco entre os indivíduos e seu ambiente. Tal relacionamento pode 

exercitar uma influência controladora poderosa nas pessoas, mas essas pessoas podem 

também influenciar seu ambiente. Desse modo, uma comunidade poderia pressionar as 

autoridades locais ou nacionais para realizar mudança. As comunidades poderiam promover 

ação direta para melhorar seus ambientes, via pressão dos indivíduos, no intuito de exercitar e 

efetivar transformações, talvez mediante um processo de levantamento de consciência crítica. 

O empoderamento como autoaperfeiçoamento significa dar às pessoas 

autoridade para fazer mudanças em si mesmas; a partir disso, emergirão as transformações 

nos ambientes de convívio diário. 

O empoderamento na visão comunitária se direciona ao desenvolvimento da 

capacitação de grupos desfavorecidos para se articularem com base em interesses e 

participação comunitária, no intuito de alcançar a conquista plena dos direitos da cidadania, a 

defesa dos seus direitos e de influenciar ações do Estado. É fundamental o engajamento dos 

sujeitos na compreensão da problemática que afeta suas condições de vida, na discussão de 

soluções alternativas, na definição de prioridades e na decisão a respeito de estratégias de 

implementação de programas, seu acompanhamento e avaliação. Trata-se de desenvolver 

competência para um agir político e para atuar sobre os fatores que incidem sobre a qualidade 
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da sua vida. É fundamental a participação da sociedade como sujeito desse processo 

(BAQUERO; BAQUERO; KEIL, 2004). 

O empoderamento como desenvolvimento pessoal propicia: autoconfiança e a 

devida experiência para a pessoa poder expandir seus horizontes. 

O empoderamento pode ser classificado nos seguintes âmbitos: 

a) Psicológico: criação de espaços e aquisição de conhecimento ligado ao 

desenvolvimento de sentimentos de autoestima e autoconfiança, requisitos para a tomada de 

decisões. 

b) Social: envolve liderança em atividades comunitárias, ações por seus direitos e 

inclusão social. 

c) Organizacional: estabelecimento de uma organização representativa e 

liderança organizacional. 

d) Políticas: participação em instituições locais, negociação e acesso ao poder 

político. Isso requer habilidade para analisar e mobilizar o meio social para nele produzir 

mudanças. 

e) Econômico: relaciona a importância da execução de atividades capazes de 

gerar uma renda que assegure certo grau de independência econômica (OAKLEY; 

CLAYTON, 2003). 

O empoderamento pode ser considerado uma ferramenta voltada a promover a 

inserção social de pessoas e grupos no contexto participativo de modo que as próprias pessoas 

alcancem a independência e descubram os caminhos a serem trilhados para conquistas, 

livremente. O empoderamento implica mudanças em um contexto amplo/público, como, por 

exemplo, inserção em cargos de poder/decisão na educação e serviços de saúde adequados e 

também em situações mais específicas, ou individuais, como aumento de autoestima e 

autonomia (CORTEZ; SOUZA, 2008). 

Atualmente, tem-se multiplicado o emprego do conceito de empoderamento em 

vários campos do conhecimento: Administração, Economia, Educação, Saúde, 

Desenvolvimento Comunitário, Sociologia Política e nos mais diferentes espaços de Ação 

Social, nas Famílias, Comunidades, Escolas e Grupos Minoritários (HOROCHOVSKI; 

MEIRELLES, 2015). 

Na perspectiva emancipatória de Freire (2010), empoderamento é o processo pelo 

qual pessoas, organizações e comunidades fundamentam-se cientificamente permitindo-lhes 

ter voz, visibilidade, influência, capacidade de ação e decisão, além de buscar, a princípio, 

transformar a vida de pessoas e comunidades. 
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O conceito vai além das noções de democracia, direitos humanos e participação 

para incluir a possibilidade de compreensão a respeito da realidade do seu meio social, 

político, econômico, ecológico e cultural. É um exercício de reflexão sobre os fatores que dão 

forma ao seu meio ambiente bem como à tomada de iniciativas voltadas a melhorar sua 

própria situação (HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 2015). 

A opção por trabalhar empoderamento aplicado à Formação Continuada de 

Professores da Área da Saúde tem como objetivo tanto para professores, quanto para alunos, 

ao se apropriarem do conhecimento, descobrirem suas competências e culminarem em 

atitudes, empoderam-se desse saber e torná-lo “seu”, não no sentido de guardá-lo como 

propriedade sua, mas apreender e socializar com seus pares, tornando-se multiplicadores e 

constantes pesquisadores descobrindo o verdadeiro “sabor” de ensinar e aprender. 

Para Perkins e Zimmerman (1995, p. 1), o empoderamento é como “[...] um 

construto que liga forças e competências individuais, sistemas naturais de ajuda e 

comportamentos proativos com políticas e mudanças sociais”. Trata-se, portanto, da formação 

de organizações, entre elas a comunidade acadêmica, na qual os indivíduos que a compõem, 

professor e alunos, tornam-se autônomos, construtores de seus próprios conhecimentos 

participando com competência do cotidiano de diferentes arranjos coletivos e compreendendo 

criticamente seu ambiente para poder transformá-lo, melhorá-lo trazendo ao mesmo pelas 

suas atitudes a qualidade merecida. 

A definição de empoderamento é similar à noção de autonomia, pois se refere à 

capacidade das pessoas poderem decidir sobre as questões que lhes dizem respeito, escolher, 

entre os caminhos a seguir, sob esse prisma, nas esferas – cultural, psicológica, profissional, 

entre outras. 

O empoderamento dá voz e vez tanto ao professor por meio da Formação 

Continuada, quanto aos alunos pela participação ativa como construtor de seu processo de 

aprendizagem, autorizado pelo professor, pois influencia a visibilidade, a capacidade de ação 

e decisão (atitude). 

O empoderamento propicia debates, reflexões, negociações, informações, 

formações permitindo que a comunidade do entorno participe, direta ou indiretamente por 

meio de fórum, levando-se em consideração suas preocupações e necessidades (RICH et. al., 

1995). 

O empoderamento efetivo dá-se quando entre professor e alunos existe de facto a 

participação efetiva de ambos na tomada de decisões em prol da melhoria de qualidade. 

 



149 

 

5.2 Estruturas Fundamentais do Empoderamento 

 

Para que Professores e alunos possam se empoderar do conhecimento tornando-

se autônomos, criativos, competentes e atitudinais, necessitam desenvolver os seguintes eixos: 

a) O primeiro eixo compõe-se de dois modelos de participação: que parte de um 

modelo adversário, vivenciado durante todo seu percurso acadêmico, até se transformar em 

parceria, novo paradigma apresentado pela educação humanista, em equipe e cidadã.Quando 

se atinge o estágio de parceria, professor e alunos tornam-se proativos aprendem a negociar; 

levantar hipóteses; desenvolver competências, culminando em atitudes. 

b) O segundo eixo balizador do empoderamento estão às estruturas de 

participação, podendo ocorrer em dois momentos: nas instituições, entre elas as de Ensino 

Superior, onde se elencam as metas e os objetivos que se quer atingir. Em um segundo 

momento, na esfera política, que não é o caso desta pesquisa, mas que propicia ao cidadão 

oportunidades de participação de decisões políticas ou em órgãos públicos. 

No caso do empoderamento relacionado aos professores e alunos o importante é a 

autonomia conquistada que efetiva suas atitudes diante da apreensão do conteúdo dando-lhes 

visibilidade que influenciam suas decisões e movem as ações elencando suas competências. 

De acordo com Antunes (2003) e Gohn (2012) o empoderamento possibilita 

ações, devido formação embasada em apreender com significado propiciando ao professor ou 

ao aluno a condição de mediação diante de uma situação-problema. 

Deve-se compreender que possibilitar o empoderamento de professores e alunos é 

permitir o equilíbrio entre as relações de poder proporcionando a igualdade entre os pares em 

relação à apropriação do conhecimento, a descoberta das competências e a tomada de atitudes 

quanto à participação cidadã. 

Empoderar, portanto, significa conquista de vez e voz, por indivíduos, Instituições 

de Educação Superior e Comunidades, de modo que esses tenham elevados níveis de 

informação, autonomia e capacidade de fazer suas próprias escolhas culturais, políticas, 

profissionais e econômicas (LISBOA, 2000). 

 

5.2.1 Níveis de Empoderamento 

 

Empoderamento Individual ou Intrapessoal: quando as pessoas, no caso em 

questão, professor e alunos, são/se autopercebe como possuidores de recursos que lhes 
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permite interferir no meio que interage. O empoderamento individual é “relacional”, pois 

exige interação com o ambiente e as pessoas (SPREITZER, 1995). 

Segundo Zimmerman (1990) o empoderamento se torna uma condição mediadora 

entre a pessoa que a possui, no caso em questão, ou o professor, ou os alunos, entre as pessoas 

e o ambiente de ensino e aprendizagem envolvendo senso crítico para uma construção 

dinâmica do saber contextualizado. 

Por meio do empoderamento interpessoal as pessoas desenvolvem suas 

competências, pois, possuem mais oportunidades e recursos para ter atitudes sem 

constrangimentos e limitações. 

 Empoderamento Organizacional: pode ser adotado tanto por instituições públicas 

quanto privadas, por meio do compartilhamento de liderança onde as decisões são 

compartilhadas: coletivamente e horizontais segundo (PERKINS e ZIMMERMAN, 

1995). 

Focalizando na Instituição de Educação Superior, o empoderamento 

organizacional está relacionado às relações estabelecidas entre as instâncias de decisão que ao 

se reunirem tem representantes dos professores e dos alunos e de todos os segmentos para 

coletivamente acordarem suas metas e estratégias. 

 Empoderamento Comunitário: processo pelo qual as pessoas querem individual ou 

coletivamente de uma comunidade, nesse caso, da comunidade do entorno, com a 

mediação de professores e alunos tornam-se participativos, constroem estratégias e 

ações para apresentar à Instituição a fim de atingir os objetivos traçados. 

A elaboração dos objetivos elencados pela comunidade demanda busca e 

aquisição de recursos internos ou externos, a participação nas decisões que afetam a 

comunidade e o fortalecimento da Instituição que faz a mediação pela comunidade com outros 

atores e instituições (PERKINS e ZIMMERMAN, 1995). 

 Empoderamento Reativo: capacidade adquirida de reagir a uma ameaça, 

normalmente externa (casos de riscos ambientais), segundo Rich et. al. (1995), que 

advém do empoderamento intrapessoal, organizacional e comunitário vivenciado pelas 

relações estabelecidas e vivenciadas no cotidiano entre professores, alunos, Instituição 

e comunidade. 

 Empoderamento Proativo: facilita a busca de ação escolhidas ou desejadas. Segundo 

Rousseau (apud CHAZEL, 1996), ninguém é suficientemente poderoso a ponto de 
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estar seguro de ser sempre o mais forte e ninguém é totalmente sem poder a ponto de 

sempre ser submisso em qualquer relação que estabeleça. 

 

5.3 Modalidades de Empoderamento 

O empoderamento possui inúmeras modalidades. Entre elas elencam-se: 

a) Empoderamento Formal: quando as Instituições permitem com pontua Rich 

et. al. (1995), interaja com ela e participe das decisões; 

b) Empoderamento Instrumental: quando se permite realmente que o sujeito 

participe das decisões (RICH et.al.1995). Esta capacidade é confirmada pela interação de 

diversos fatores: conhecimento, recursos materiais, competências, atitudes, entre outros, 

combinados com oportunidades formais para participar; 

c) Empoderamento Substantivo: segundo Rich et. al. (1995, p. 500), “[...] 

refere-se à habilidade em tomar decisões que resolvam os problemas ou produzam os 

resultados desejados”. 

Segundo Perkins (1995), a teoria e as pesquisas sobre empoderamento têm mais 

utilidade se nascem de um processo colaborativo com a comunidade e seus cidadãos. As 

melhores práticas de pesquisa são elas mesmas, parcerias e negociações. O autor alerta, ainda, 

para a necessidade dos resultados das pesquisas sobre empoderamento chegarem aos seus 

formuladores à medida que o empoderamento é um processo que traz melhorias concretas, 

aqueles que o pesquisam devem evitar que os resultados de suas investigações fiquem 

abandonados em uma estante. Para tanto, os pesquisadores, para além de propor um rol de 

recomendações, devem conhecer os processos e os formuladores. 

Mas, para que haja pessoas que tenham empoderamento, as mesmas necessitam 

ser flexíveis e adaptáveis ao novo. Portanto, o que se denomina na atualidade, resilientes. 

O processo criativo na Saúde, por exemplo, pode ser uma das possibilidades para 

se sair vencedor de uma situação traumática, pois é definido como a capacidade de criar 

alternativas vitais, o que está em consonância com a definição de resiliência como “uma 

capacidade humana de fazer frente às adversidades da vida, ou mesmo transformá-las, criando 

novas alternativas vitais” (HAUDENSCHILD et. al., 2005, online). 

 

5.4 Compreendendo o Conceito de Resiliência 

 O que leva um professor a desejar ser e continuar sendo um educador é uma questão 

que tem ser refletida constantemente e, portanto, recebe importantes contribuições teóricas de 
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pesquisas e estudos que respondem a pergunta inicial dessa pesquisa: De que se fala, quando 

se fala em Formação Continuada de Professores? 

Ramirez (2011, p. 152) ao estudar “A constituição do profissionalismo docente e 

suas interfaces com o exercício da docência no ensino superior”, afirma que “[...] a formação 

continuada no processo de constituição do profissionalismo docente é um dos elementos 

diferenciais que viabiliza uma ação educativa diferenciada e qualificada no contexto da 

Educação Superior”. 

Fossatti (2009, p. 7), escrevendo sobre “A produção de sentido na vida de 

educadores”, focaliza esta produção “[...] no projeto de vida do educador universitário e suas 

interfaces com a construção de uma vida geradora de bem-estar docente e bem sucedida”. 

Para esse autor, a proposta de uma Logoformação aplicada à educação, com base nos estudos 

promovidos por Viktor Emil Frankl (1905-1997) constituiria possibilidade de se efetivar “[...] 

uma formação e uma educação promotoras de sentido na vida da pessoa, que se expressa 

particularmente na vivência dos valores criativos, vivenciais e atitudinais”. 

 

Aquilo que denomino logoformação procura, além disso, dar conta do todo 

formativo do sujeito, plasmado na unidade da pessoa e na complexidade das 

relações, forjando por uma nova estética da existência movida pela força do sentido. 

Nesta compreensão: relacionamento saudável, bem-estar, êxito no amor e no 

trabalho tornam-se, simplesmente, expressões de uma vida vivida com sentido 

(FOSSATTI, 2009, p. 210). 

 

A pergunta sobre o que leva um profissional de diversas áreas a optar por ser 

professor torna-se ainda mais interrogativa quando se constata que sua primeira escolha não 

foi o magistério, mas, nele se desenvolvem como pessoas e profissionais da Educação. 

Estamos diante da realidade, neste caso, principalmente dos profissionais da Área da Saúde 

questão, que também desempenham profissionalmente a docência da educação superior em 

suas áreas de atuação profissional. 

Necessita-se refletir sobre as motivações que levam um profissional a escolher ter 

uma formação específica em Educação e nela desenvolver-se profissionalmente, ou, mesmo 

sem essa formação específica desejar também atuar na docência, é algo que proporciona 

diferentes possibilidades de questionamento. 

Timm (2010) ao escrever sobre algumas motivações sobre a docência lembra 

Mosquera (1978, p. 91) quando este autor diz: “[...] as perguntas sobre a escolha da profissão 

do magistério, assim como da satisfação que se espera alcançar nele, pressupõem uma das 

problemáticas mais evidentes para compreender o comportamento de um professor”. 
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Segundo Mosquera (1978), é preciso considerar que “[...] a eficácia de um 

professor decorre do quanto ele cresceu como pessoa e o que possibilitou a que outros 

também crescessem e se tornassem mais autônomos”. 

Essa constatação pode ser associada à reflexão feita por Freire (2010, p. 91) onde, 

afirma que “[...] ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade” e registra: 

“No fundo, o essencial nas relações entre educador e educando [...] é a reinvenção do ser 

humano no aprendizado de sua autonomia” (FREIRE, 2010, p. 94). 

No cenário brasileiro, os estudos sobre resiliência, suas implicações e aplicações 

na área da saúde são ainda recentes, datando de pouco mais de uma década (YUNES, 2006). 

Os primeiros trabalhos surgiram em 1996, envolvendo estudos sobre crianças em 

situação de risco e fatores de proteção e vulnerabilidade psicossocial, e em 1998 associando o 

assunto às redes de apoio social e afetivo de crianças durante o enfrentamento de situações de 

risco (HUTZ et. al., 1996); somente nos últimos cinco anos houve maior desenvolvimento do 

tema (SOUZA e CERVENY, 2006). 

Disso resulta a compreensão de que ser professor é uma decisão que se toma 

cotidianamente. Não basta um dia ter sido feita a escolha pela profissão, porque se trata de 

uma profissão que é construída diariamente, pela reflexão que nela se faz na busca de ter 

sempre presente o fundamento dessa escolha: cooperar, de forma significativa e plena de 

sentido, no processo permanente de construção de uma humanidade melhor. 

Nessa perspectiva, Timm, Mosquera e Stobäus (2008) referindo-se a construção 

cotidiana de si na docência, em que a resiliência tem importância fundamental, escrevem: 

 

Trata-se [...] de procurar com entusiasmo, com alegria por si mesmo, prazer, 

sentimento, afetividade, por aquilo que o sustenta como professor e, mais do que 

isto, como ser humano. Isto não é coisa para um dia, bem o sabemos. É um processo 

que dura a vida toda, com seus altos e baixos, acertos e desacertos, alegrias, 

tristezas, angústias, decepções... Mas, acima de tudo, um processo em que a 

resiliência precisa cotidianamente ser bem construída. (TIMM; MOSQUERA; 

STOBÄUS, 2008, p. 42). 

 

Na reflexão que Mosquera faz (1978, p. 93) apresenta sobre “[...] necessidades e 

objetivos do professor”, destaca Ebeling (1975, p. 7) e registra: 

 

As recompensas de um professor são, em sua maior parte, intangíveis, embora seja 

também, muitas vezes, muito mais significativa do que as que as pessoas de outras 

linhas de ação recebem. A consciência de estar fazendo algo importante e ajudando 

os jovens a aprender e desenvolver as suas potencialidades, pode ser a maior fonte 

de auto-satisfação e auto-estima por parte do professor como pessoa e profissional. 

 

Nessa linha de entendimento, comprova-se que ser professor implica ter que fazer 

escolhas, tomar decisões que vão afetar não apenas a si mesmo, mas também seus alunos. 
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Freire (2010, p. 98), demonstrando que “[...] ensinar exige compreender que a educação é 

uma forma de intervenção no mundo”, adverte: 

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser 

neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. 

Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser pro-

fessor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. Não posso ser 

professor a favor simplesmente do Homem ou da Humanidade, frase de uma 

vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. [...] 

(FREIRE, 2010, p. 102). 

 

A Filosofia de Natureza Existencialista de Jean-Paul Sartre (1987apud ESCOTT e 

TIMM, 2011, p.87) apresenta como objetivo fundamental “[...] é preciso escolher como 

construir a si mesmo no processo do existir. [...] Somos livres para realizar e efetivar escolhas 

que nos permitam criar sentidos para nossa condição humana no mundo, e a liberdade se 

apresenta como o fundamento maior para assim proceder”. A responsabilidade de saber que 

cada escolha realizada implica um compromisso com os outros – pois ao escolher, indicam-se 

caminhos –, leva a que se reflita diante de cada necessidade que se apresenta de escolher 

como ser e de como proceder na vida. 

No magistério não é diferente, pois a condição do professor, enquanto ser humano 

atua significativamente no processo diário de construção da própria vida e dos outros 

(alunos). Como lembra Freire (2010), ao educar, ele educa também a si. 

Um fator importante que pode influenciar as decisões pedagógicas do professor 

universitário corresponde à formação profissional e as possibilidades ou impossibilidades de 

diálogo com as demais áreas do conhecimento que contribuem para sua constituição 

(FRANCO e GENTIL, 2007). 

Nesse sentido, na análise das percepções dos docentes da área da Saúde pode-se 

basear em Bernstein (1998), quando destaca a diferença entre os discursos como 

singularidades e os discursos como regiões. “Um discurso como singularidade é aquele que se 

apropria de um espaço para dar-se a si mesmo um nome exclusivo” (BERNSTEIN, 1998, p. 

41). Esse conceito é atribuído ao surgimento de disciplinas como a Física, a Sociologia e a 

Química, cujos conteúdos tinham poucas referências externas, criando seu próprio campo de 

conhecimento, seus próprios conceitos, práticas, regras e outorga de certificações. 

Reconhecer a regionalidade do conhecimento constitui um indicador adequado de 

tecnologia. As regiões são distintas em suas singularidades, principalmente no Brasil, porque 

constituem o meio de contato com o campo da produção do conhecimento associado ao 

campo prático. A regionalização do conhecimento é de fundamental importância, pois 
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constitui uma transformação na classificação do conhecimento. “As regiões são interfaces das 

disciplinas singulares e as tecnologias que elas tornam possíveis” (BERNSTEIN, 2003, p. 90). 

Bernstein (2003) afirma que a regionalização pode ser constatada na análise dos 

currículos e na forma como as instituições incluem determinadas disciplinas em uma região 

por serem consideradas de importância fundamental. Dessa forma, pode-se supor que a 

classificação das áreas do conhecimento em singularidades ou regiões desencadeiam 

movimentos que podem se constituir em novos discursos, desenhando novas práticas, 

decisões pedagógicas e constituindo identidade regional como pontuam Franco e Gentil 

(2007,p. 50-51): “[...] na medida em que o trabalho é produtor de significados, é constitutivo 

de identidades”. 

Segundo Rodriguez (2012), há diferenças individuais na percepção de fatos. 

Assim como uma determinada situação pode mobilizar toda a capacidade criativa e de 

superação dos conflitos de determinadas pessoas para outras isto pode não acontecer. Ao 

longo da vida, as situações vão se transformando, devido à percepção do mundo que vai se 

modificando à medida que vão ocorrendo as situações cotidianas. 

Para a elaboração, a pessoa lançará mão de mecanismos como a simbolização, que 

também se constitui num processo em que uma representação toma o lugar do objeto ou o 

substitui, sem qualquer mudança de afeto (SEGAL, 1991). É pelas simbolizações que o 

indivíduo poderá perceber as noções de diferenças e semelhanças parciais. 

A atenção que Foucault (2004) dá às práticas de si no processo de subjetivação 

pode ser trazida para o contexto das reflexões sobre a pessoa do professor, como alguém que 

atua também no processo de subjetivação de outras pessoas, ou seja, os alunos. Suas decisões, 

implícitas ou explícitas nos modos como constrói sua prática de vida pessoal e profissional, 

influenciam na construção de si e dos outros principalmente no que diz respeito às decisões 

sobre as práticas docentes. 

O principal objetivo ao incluir a temática resiliência na Educação Superioré 

entender a dinâmica do movimento construtivo da docência superior de profissionais da área 

da saúde e a flexibilidade que possuem diante à dinâmica de sala de aula. 

Para tanto, busca-se respaldo científico na abordagem investigativa de cunho 

narrativo de Connelly e Clandinin, (1995); Goodson, (2004) que elencam pontos 

fundamentais para se tornar professor da Educação Superior: 

 A inserção na docência superior torna-se a transição de profissionais para 

professores em formação que se desejam autônomos, mas, não mais o são, e, portanto, 

necessita de ressignificação na construção, pois ocorrerá o enfrentamento das condições 
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sociais de mudança, podendo conduzir ou não ao bem estar e à realização desta nova atuação 

profissional. 

 Os sentimentos docentes por se constituírem elementos que dinamizam a 

atividade educativa dos professores, que representam vivências afetivas de caráter apreciativo 

pela sociedade e pela classe profissional, o que autorizava a atitude valorativa destes diante 

do que é importante no mundo pessoal e profissional e a atual ressignificação diante da 

postura docente positiva. 

 A resiliência docente como capacidade de adaptação diante das condições 

ofertadas pela Formação Continuada pelo ambiente acadêmico e a maneira pessoal de 

compreender e articular com as adaptações entre profissão e docência, tornando ainda mais 

complexo o seu processo de resiliência.  

Conhecer o processo de resiliência interessa a maioria dos educadores em sua 

prática profissional, porque as pessoas podem apresentar uma maior ou menor capacidade de 

voltar ao seu estado original depois de uma Formação Continuada onde ocorreu um período 

muito forte de tensão reelaborando a si mesmo. 

Os professores resilientes ao participarem de Formações Continuadas interiorizam 

conhecimentos, normas, valores, condutas pedagógicas, que caracterizam a cultura docente e 

acadêmica na qual se integram. Nesses momentos há flexibilidade à interatividade 

profissional. 

Os professores, ao serem incentivados a refletir sobre a diferença entre ensinar, 

aprender e apreender se apropriam de novas maneiras de ensinar; desenvolvem e aplicam 

estratégias didáticas com metas no aprendizado; comprometem-se com o próprio aprendizado 

ao longo da vida, além da qualificação inicial; trabalham de modo eficaz; empenham-se com 

o apreender extramuros; consideram a pesquisa e os estudos do ensino e da aprendizagem 

vitais, para a sua formação e prática; respeitam a diversidade de ideias e as diferenças como 

oportunidades de expansão das relações profissionais e não como ameaça; consideram os 

estudantes como parceiros na aprendizagem e aprimoramento; veem as famílias e as 

comunidades como incentivadoras no processo educativo; tornam-se proativos em uma 

autogestão do conhecimento e da qualificação, reagindo e adaptando-se rapidamente às 

mudanças sociais e educacionais (HARGREAVES, 2001). 

Na perspectiva de ser resiliente, tem-se por referência as áreas de conhecimento 

dos professores, o modo como o conhecimento específico articula-se com os da docência, 

envolvendo a relação ensinante/aprendente com o próprio saber. Para tanto, considera-se 
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importante à contribuição da Psicopedagogia de Fernández (1990, 2001a, 2001b) no 

esclarecimento das modalidades de aprendizagem que poderão ser observadas pela visão do 

ensinante e do aprendente internalizados e na superação dessa figura, como único autor do 

pensamento. 

Neste sentido, as técnicas de estudo encontram-se intimamente relacionadas com 

as estratégias ou procedimentos de “ensinagem” (professor) e são classificadas segundo a sua 

função predominante, configurando uma estrutura cognitiva que media entre as condições 

físicas e os processos básicos e uma estrutura reguladora do estudo e das aprendizagens 

(consciência, controle, verificação, revisão e autoavaliação). O nível de consciência não se 

ensina para ninguém, somente se sensibiliza pelo exemplo de conduta do professor, que 

querendo ou não, é o referencial em qualquer nível de escolarização, ou seja, desde a 

Educação Infantil até a Educação Superior. Se o professor se atualiza pela formação 

continuada seus conhecimentos, competência e atitudes motivam seus alunos a fazerem o 

mesmo (RUBISTEIN, 2005). 

Entende-se a aprendizagem da docência como um processo simultâneo, de 

desenvolvimento das múltiplas possibilidades dos professores como pessoa, instauradas a 

partir de um ambiente (interno e externo), bem como de permanentes avanços das pessoas que 

se autorrealizam ao longo da vida em um continuum de experiências e expressões, como 

coloca L’Abate (1994). 

Este continuumse estabelece desde o início, passando pelos primeiros anos na 

profissão e propiciando o desenvolvimento. Este caminho não apenas aprimora competências 

e atitudes, mas possibilita redesenhar o perfil profissional diante do enfrentamento dos 

desafios cotidianos. 

O conceito de resiliência vem dar compreensão ao conceito de 

invulnerabilidade. A palavra – invulnerabilidade – mostrou-se inadequada, pois se tratava 

da capacidade de ao ser atingido, não sofrer com isso. No conceito de resiliência, admite-se a 

possibilidade de ser atingido e se sentir desconfortável nessa situação, porém, afirma-se a 

capacidade de sofrer a tensão e de suportá-la – o que significa desenvolver formas de lidar 

com ela. Isto faz com que o conceito de resiliência não se confunda com o de 

invulnerabilidade. 

A capacidade e as formas de lidar com as adversidades variam de uma pessoa para 

outra, pois as pessoas são únicas, singulares com características diferentes. Assim, também é 

no magistério. Alguns professores se mostram mais acessíveis diante às situações de 
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desconforto, outros desenvolvem certa resistência e, ainda outros, parecem ter desenvolvido 

uma forma singular de lidar com isso. 

É bom pontuar que a resiliência não significa, enquanto capacidade de voltar ao 

estado original, uma volta ilesa. Deixa marcas e o fato de ter sido superada não significa que o 

professor já tenha feito uma reelaboração de si. Para exemplificar, pontua-se o que Cyrulnik 

(2003, p. 16), ao escrever sobre “essa inaudita capacidade de construção humana” – e de 

reconstrução: 

 

‘Safei-me’, admiram-se os resilientes que, depois deum atentado, reaprenderam a 

viver, mas esta passagem da sombra à luz, a fuga da cave (sic), ou a saída do túmulo 

necessitam de reaprender a viver uma outra vida. [...] ‘E agora o que vou fazer com 

isto?’ Não é porque o patinho feio encontra a sua família cisne que está tudo 

acabado. A ferida está escrita na sua história [...] ‘E agora o que vou fazer com isto?’ 

Lamentar-me todos os dias, procurar vingar-me ou aprender a viver uma outra vida 

[...]? [...] o que o patinho feio levará muito tempo a compreender, é que a cicatriz 

nunca está garantida. É uma brecha no desenvolvimento da personalidade, um ponto 

fraco que pode sempre despedaçar-se sob as pancadas do destino. Essa brecha obriga 

o pato a trabalhar sem cessar para a sua metamorfose interminável. [...] 

 

A resiliência é trabalhada na perspectiva de que pode ser uma capacidade inata do 

ser humano, mas que pode ser desenvolvida e aperfeiçoada pelas experiências na vida que 

motivam esse desenvolvimento, pela Formação Continuada, no caso, na Educação Superior, 

seja por meio de técnicas de cuidados para consigo mesmo, praticadas desde uma 

possibilidade de precaução; trata-se de saber se adaptar às circunstâncias, apropriando-se na 

realidade dos indicativos de como agir adequadamente em função delas; ou da capacidade que 

alguns professores demonstram quando tudo em sua vida profissional parecia apontar para 

que desse errado, supera e vence. 

Segundo Mosquera (1978, p. 106), recordando-se do que já havia escrito em 1976, 

é preciso considerar que “[...] a eficácia de um professor decorre do quanto ele cresceu como 

pessoa e o que possibilitou que outros também crescessem e se tornassem mais autônomos” 

por meio de Formações Continuadas que propiciaram a construção do conhecimento, 

competências e tomada de atitudes que se tornaram possíveis pela flexibilidade, resiliência e 

disponibilidade ao novo, ao desejo de se tornar educador. 

Essa constatação pode ser alinhada à reflexão feita por Freire (2010, p. 91) onde, 

afirmando que “[...] ensinar exige segurança, competência profissional e generosidade”, 

registra: “No fundo, o essencial nas relações entre educador e educando [...] é a reinvenção do 

ser humano no aprendizado de sua autonomia” (FREIRE, 2010, p. 94). 

O entendimento de que ser professor é uma decisão que se toma sempre; a escolha 

pela profissão de professor é construída diariamente, pela reflexão que nela se faz na busca de 
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ter sempre presente o fundamento dessa escolha: cooperar, de forma significativa e plena de 

sentido, no processo permanente de construção de uma humanidade melhor. 

Nessa perspectiva em que a resiliência tem importância fundamental, Timm, 

Mosquera e Stobäus (2008, p. 42) escrevem: 

 

Trata-se [...] de procurar com entusiasmo, com alegria por si mesmo, prazer, 

sentimento, afetividade, por aquilo que o sustenta como professor e, mais do que 

isto, como ser humano. Isto não é coisa para um dia, bem o sabemos. É um processo 

que dura a vida toda, com seus altos e baixos, acertos e desacertos, alegrias, 

tristezas, angústias, decepções... Mas, acima de tudo, um processo em que a 

resiliência precisa cotidianamente ser bem construída. 

 

Nessa linha de pensamento, comprova-se que ser professor implica fazer escolhas, 

tomar decisões que vão afetar não apenas a si mesmo, mas também outras pessoas. Freire 

(2010, p. 98), demonstrando que “[...] ensinar exige compreender que a educação é uma 

forma de intervenção no mundo”, adverte: 

 

Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não poder ser 

neutra, minha prática exige de mim uma definição. Uma tomada de posição. 

Decisão. Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo. Não posso ser pro-

fessor a favor de quem quer que seja e a favor de não importa o quê. Não posso ser 

professor a favor simplesmente do Homem ou da Humanidade, frase de uma 

vaguidade demasiado contrastante com a concretude da prática educativa. [...] 

(FREIRE, 2010, p. 102). 

 

Fazer escolhas é inevitável à condição de professor. Desde escolhas simples, 

pontuais, até escolhas que exigem uma postura mais reflexiva, mais ponderada, porque suas 

influências podem se estender ao longo prazo. 

A resiliência na educação está presente na relação professor e aluno, dando uma 

nova perspectiva a aprendizagem (SILVA; ARAÚJO; FRIDÊNCIO, 2011). Esta relação não é 

uma descoberta do século XXI, no período do construtivismo, tendo como teórico Jean Piaget 

(1974), sua proposta tem como finalidade o aluno como construtor do conhecimento em 

relação com o objeto de conhecimento tendo no professor o mediador dessa relação. De um 

ponto de vista mais teórico o conhecimento é adquirido a partir da relação sujeito e se torna 

próprio deste, pois não apenas o ouve de outro, mas experimenta por meio do contato e do 

confronto com o objeto (SILVA; ARAÚJO; FRIDÊNCIO, 2011). 

Equivalente ao tratamento de Tavares (2001), o qual pontua que na Teoria de Jean 

Piaget (1974) a resiliência já é concebida como processo de superação de dificuldades, 

quando coloca que o sujeito deverá aprender para que não se torne um produto do meio em 

que vive, mas a partir da própria educação internalizada, ter condições para vencer os desafios 

que se apresentam em sua vida e utilizá-los sempre a seu favor e para o bem comum. 
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O Professor do Ensino Superior diante de tantos desafios pode se autodesenvolver 

e trabalhar em seus alunos habilidades de enfrentamento, como descreve o autor abaixo os 

possíveis meios: 

 

Trabalhar habilidades específicas e apropriadas para cada faixa etária; ensinar a 

coordenar e interagir a área cognitiva, afetiva e comportamental; articular a área 

acadêmica com a educação para a saúde e para a vida familiar; criar materiais claros, 

moderno e didático, treinar os docentes e pessoas especializadas que têm papel 

fundamental na vida dos alunos. (ASSIS, 2005 apud FARJADO; MINAYO; 

MOREIRA, 2010, p. 108). 

 

Compete ao professor, segundo a Teoria de Pacheco (2008) e Damasceno (2007), 

desenvolver-se, possibilitar-se à resiliência, começar a pensar a Educação Superior numa nova 

contextualização, configurando o espaço e o tempo de ensinar, reelaborando a cultura pessoal 

e profissional. 

Desta forma pode-se promover a resiliência no espaço acadêmico por intermédio 

de vínculos de sociabilidade, atitudes e comportamentos positivos, reafirmando valores e 

evitando conflitos sociais, que agravam problemas, tais como: violência e discriminação. 

 

5.5 Contextualizando o Conceito de Resiliência na Formação de Professores da Área de 

Saúde 

 

Relativamente ao enfoque da resiliência em saúde e educação encontram-se 

aplicações temáticas relativas à gestão de uma faculdade (SILVA, 2009), à resiliência em 

estudantes (PELTZ, MORAES e CARLOTTO,2010), à resiliência no quadro da educação 

acadêmica(FAJARDO, MINAYO e MOREIRA, 2010, 2013), à resiliência e ao desporto 

enquanto ferramentas educacionais (SANCHES e RUBIO, 2011), bem como à resiliência em 

ligação com a violência na Faculdade (CHRISPINO e GONÇALVES, 2013). 

Quanto à percepção de resiliência, observa-se que – tanto no sobre a ótica em que 

resiliência e saúde, como na resiliência, saúde e educação – a ênfase incide na consideração 

de atitudes positivas decorrentes de fatores intrapsíquicos que favorecem o enfrentamento de 

adversidades e as possíveis transformações das pessoas no sentido de as tornarem mais 

fortalecidas pelo desafio, concorrendo, portanto, de modo significativo, para a área da saúde, 

qualidade de vida e bem estar subjetivo. Predomina também a tomada em consideração do 

caráter relacional e interativo da resiliência, o qual parece ser favorecido por fatores sociais 

decorrentes de atitudes da faculdade ou dos grupos de apoio de que os professores dispõem. 
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Os movimentos construtivos como diferentes momentos da carreira docente, 

envolvem uma trajetória vivencial dos professores o modo como articulam o pessoal, o 

profissional e o institucional e, consequentemente, como vão se (trans)formando no decorrer 

do tempo permite ou não que se transformem em professores resilientes. 

Tais movimentos carregam as singularidades de cada docente e de como ele 

interpreta o conhecimento que se torna “seu”. Eles não se apresentam de forma linear, mas 

correspondem a momentos de ressignificação, responsáveis pelos novos percursos que podem 

ser trilhados pelos docentes se acordo com as Formações Continuadas das quais participam e 

que os fazem refletir sobre suas posturas e sobre os seus (pré)conceitos (ISAIA; BOLZAN, 

2009; ISAIA, 2010; ISAIA; BOLZAN; MACIEL, 2010). 

O conceito resiliência, segundo Silva e Mott (apud SACHUK e CANGUSSU, 

2008) tem origem na Física e na Engenharia, associado à capacidade máxima de um material 

de suportar tensão sem se deformar de maneira permanente. 

Pinheiro (2004) diz que para captar como esta propriedade foi transformada em 

conceito por outras áreas do conhecimento, neste contexto, na Área da Saúde, é necessário 

conhecer a etimologia da palavra, que tem origem no verbo (em latim) repeliu (ri+Célio), que 

significa saltar para trás, voltar, ser impelido, recuar, retirar-se sobre si mesmo, encolher, 

desdizer-se, romper. Pinheiro (2004) relata ainda que a palavra resiliente tem origem inglesa, 

remete à ideia de elasticidade e capacidade rápida de recuperação. 

Tavares (2001) apud (PINHEIRO, 2004, p. 101) enxerga a resiliência sob três 

pontos de vista: 

 

A física, o médico e o psicológico. Na física a resiliência é a qualidade de resistência 

de um material ao choque, à pressão, a qual lhe permite voltar, sempre que é 

forçado, à sua forma ou posição inicial – por exemplo, uma barra de ferro, uma 

mola, elástico etc. No médico, a resiliência seria a capacidade de um sujeito resistir a 

uma doença, a uma infecção, a uma intervenção, por si próprio ou com a ajuda de 

medicamentos. E, no psicológico, a resiliência também é uma capacidade de as 

pessoas resistirem às situações adversas de perder o seu equilíbrio inicial, isto é, a 

capacidade de se reequilibrar constantemente. 

 

O mesmo autor afirma que o desenvolvimento da resiliência nas pessoas faz com 

que descubram suas capacidades de ser, estar, ter, poder e querer, ou seja, melhorar sua 

autorregulação e autoestima, tornando-as mais confiantes para enfrentar as situações adversas 

que possam ter, ou seja, ter capacidade de flexibilidade ao “novo” que vem a ser o 

“magistério na Educação Superior”. 

Tavares (2001) apud (PINHEIRO, 2004) ainda desenvolveu a tese de que a 

resiliência não deve ser apenas um atributo individual, mas pode estar presente nas 
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instituições, gerando uma sociedade mais resiliente. Para ele, uma instituição resiliente é uma 

instituição inteligente, nem todas as pessoas são inteligentes, livres, responsáveis, 

competentes e funcionam numa relação de confiança, empatia e solidariedade. “Trata-se de 

instituições vivas, dialéticas e dinâmicas cujo funcionamento tende a imitar o do próprio 

cérebro que é altamente democrático e resiliente” (PINHEIRO, 2004, p.102). 

De forma parecida, Sachuk e Cangussu (2008) afirmam que o termo resiliência é 

utilizado sempre com a ideia de designar a capacidade de resistir, ou como força necessária 

para saúde mental durante a vida. 

 

A resiliência é um conjunto importante, com múltiplas possibilidades de aplicações, 

uma vez que pode contribuir para uma maior compreensão acerca do processo de 

produção de saúde que se desenvolve em meio à aparente desorganização 

provocada, muitas vezes, pelas adversidades com as quais os seres humanos se 

deparam ao longo de sua existência. Apesar do conhecimento já produzido, não 

existe, ainda, uma definição de consenso acerca da resiliência, e sua 

operacionalização constitui um desafio com que se deparam os pesquisadores, em 

alguma etapa de seus estudos. Trata-se de um conceito ainda permeado de incertezas 

e controvérsias pelas suas várias subjetividades. (SILVA, 2003, p. 147). 

  

A resiliência traduz conceitualmente a possibilidade de superação no sentido 

dialético, representando não uma eliminação, mas uma ressignificação do problema, neste 

caso, ressignificar a possibilidade de além de ser profissional da Saúde se tornar Professor da 

Saúde, como sugere Junqueira e Deslandes (2003). 

Para Cyrulnik (2003) apud (SILVA, 2003, p. 150): 

 

Nesta mesma linha de concepção acerca da resiliência enfatiza a idéia de processo, 

considera que a resiliência traduz um conjunto de fenômenos articulados entre si, 

que se desenrolam, ao longo da vida, em contexto afetivo, social e cultural, podendo 

ser metaforicamente comparado à arte de navegar em meio à tempestade. É, pois, 

uma história que constrói, cotidianamente, desde o início da vida, a cada ação, a 

cada palavra, num longo processo que se inscreve em um contexto específico e se 

reconstrói de forma coletiva, ao longo do tempo, na qual o ambiente e tudo que o 

compõe são coautores. A realidade em que o sujeito vive pode ser ameaçadora, 

colocando em risco a qualidade de seu viver e fazendo-o sofrer, mas ele consegue 

encontrar recursos que o ajudam a avançar e prosseguir. Para esse autor, a resiliência 

se refere muito mais à evolução a história de um sujeito do que a ele mesmo. É, 

portanto, o caminho construído que é resiliente. (SILVA, 2003, p. 150). 

 

Cada pessoa tem um modo próprio de lidar com sua resiliência, que varia de 

acordo com a situação. Apesar de nascer resiliente, a maneira como cada pessoa vê e recebe 

os momentos ruins pode destruir essa habilidade natural. Pobreza, doença, abusos, 

dificuldades implacáveis e grandes perdas podem prejudicar a capacidade de melhorar. No 

entanto, mesmo em meio a todas as dificuldades, o que mais determina a resiliência é a forma 

como a situação é vista e o que ela vai significar. Ser resiliente significa não negar a realidade 
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da situação, não desejar que ela seja diferente e não se enxergar como vítima (RIECKEN, 

2006). 

Barlach (2005, p.106) afirma que: 

 

A resiliência pode ser definida como a construção de soluções criativas diante das 

adversidades presentes nas condições de trabalho e dos negócios da sociedade atual, 

da qual resulta um duplo efeito: a resposta ao problema em questão e a renovação 

das competências e do elo vital dos indivíduos. ‘ A resiliência envolve não somente 

o controle sobre a situação, mas um determinado reforço para que o individuo siga 

lutando por novos resultados pessoais e pelos perseguidos por seu grupo de 

trabalho’. 

 

Segundo Barlach et. al. (2008) o termo resiliência no contexto do trabalho nas 

organizações refere-se à existência – ou à construção – de recursos adaptativos, de forma a 

preservar a relação saudável entre o ser humano e seu trabalho em um ambiente em 

transformação, permeado por inúmeras formas e rupturas. 

Carmello (2004) pontua de acordo com os estudos em Administração o 

comportamento das pessoas resilientes são: autoconfiáveis; enfrentam desafios; tem auto 

extroversão; emocionalmente inteligentes e organizados; criativos; responsáveis; proativos; 

dispostos; eficientes e sonhadores. 

Para Melillo et. al. (2005, p.62) os pilares da resiliência são: 

 

Introspecção: é a capacidade que o individuo tem para se auto-avaliar interiormente 

e intelectualmente.  

Independência: capacidade de comandar sua própria vida. Saber fixar limites entre 

si mesmo e o meio com problemas; capacidade de manter distância emocional e 

física, sem cair no isolamento.  

Capacidade de se relacionar-se: facilidade e agilidade de estabelecer 

relacionamentos com outras pessoas equilibrando suas próprias necessidades de 

afeto com esses relacionamentos.  

Iniciativa: ser capaz de tomar decisões rápidas e espontâneas.  

Humor: encontrar o cômico na própria tragédia. Rir de si mesmo, ver o lado bom 

das coisas.  

Criatividade: estar receptivo a novas ideias. Conseguir observar e agir de forma 

diferenciada, relacionando informações de maneira inteligente e surpreendente 

mesmo que no inicio tudo pareça muito estranho.  

Moralidade: capacidade de dirigir suas próprias ações, capacidade de se 

comprometer com valores; seguindo uma equidade natural a partir dos conflitos 

enfrentados.  

Autoestima consistente: saber se valorizar, se conhecer, conhecendo seus limites e 

sua capacidade de cuidar do seu lado afetivo. Capaz de manter-se inteiro ao 

enfrentar obstáculos. Base dos demais pilares. 

 

Outra hipótese seria a de Polk (1997 apud JOB, 2003) que elencou quatro 

padrões, o qual desenvolveu uma Escala de Resiliência chamada Job&Job. Esses padrões são: 
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Padrões Disposicionais – Adaptabilidade, autoafirmação, autocontrole, 

autodisciplina, autoestima, autossuficiência, capacidade de aprendizagem, 

capacidade de expressar emoções e senso de humor.  

Padrões Relacionais – Capacidade de ajuda mútua, capacidade de comunicação, 

estabelecer vínculos emocionais, flexibilidade e capacidade de formar relações.  

Padrões Situacionais – Acreditar na sorte criando opções, usar o bom senso, 

capacidade de improvisação, ter metas futuras, vida mental rica no sentido de 

multiplicidade de interesses e criatividade.  

Padrões Filosóficos e Religiosos – Crer num sentido da vida, ter esperança, ter 

crenças (JOB, 2003, p. 109). 

 

Com relação ao ensino e a aprendizagem Abreu e Masetto (1996) classificam que 

esse processo se dá em três categorias: 

a) Cognitiva: também denominada como categoria responsável pelo 

conhecimento. 

b) Modificação de Valores e Atitudes 

c) Habilidades: que compreende o apreender fazer. 

O professor, portanto, não está somente informando, mas principalmente 

formando, ou seja, em sintonia com os alunos não só trabalha com a cognição, mas com as 

atitudes e habilidades suas e de seus alunos. 

A relação das três categorias leva ao elenco de quatro tendências de ensino e 

aprendizagem na Educação Superior que respondem ao questionamento primeiro desta Tese: 

De que se fala, quando se fala em Formação Continuada de Professores? E mais: Para 

que e para quem se ensina e se aprende e como vai repercutir em sala de aula?As 

tendências são: 

 Privilégio do Desenvolvimento Mental: aspecto cognitivo. 

 Privilégio do Desenvolvimento da Pessoa:sua singularidade e sua inserção no 

todo (aspectos: cognitivo; afetivo e social). 

 Privilégio do Desenvolvimento das Relações Sociais: relação entre os pares. 

 Privilégio do Desenvolvimento da Capacidade de Decidir:habilidade para 

assumir responsabilidade social e política. 

Qualquer tendência que seja escolhida pela Instituição ou pelo professor, existe 

entre elas, pontos em comum: 

1. Toda aprendizagem tem que ser significativa para quem se apropria do 

conhecimento: deve estar relacionada ao conhecimento; experiência; vivência, permitindo 

que se formulem questões de interesse, participando ativamente do processo socializando o 

que apreendeu com outras pessoas e aplicando em inúmeras situações da vida. 
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2. Toda aprendizagem é pessoal: cada pessoa terá seu processo de construção 

único e singular. 

3. Toda aprendizagem tem que possuir objetivos realistas: caso contrário, 

torna-se “um castelo de areia”. 

4. Toda aprendizagem necessita de um feedback imediato: pois, é um processo 

contínuo. 

5. Toda aprendizagem necessita estar embasada em um relacionamento 

saudável entre os pares: relacionamento esse que envolve pelo menos dois atores – 

professores e alunos. 

O professor precisa ter claro que seu papel é o de mediador da aprendizagem e 

não o de “ensinar”, mas, sim o de propiciar ferramentas para que seus alunos construam seus 

processos de aprendizagem, ou seja, ajudar seus alunos a aprender. 

Como toda relação, a do professor com os alunos, também é constituída por dois 

polos: professor e alunos, sendo ambos responsáveis pelo clima favorável ou não desta 

relação, onde cada um tem papeis bem definidos. Cabe ao professor a maior parte das 

iniciativas, “dar o tom” para a saúde emocional de sua sala de aula. 

Ricoeur (1969) pontua a dificuldade dessa relação, principalmente na Área da 

Saúde, defendendo que o ensino é um ato comum de parceria entre professor e aluno 

buscando cumprir os seguintes objetivos de acordo com Cordão (2006); Deluiz, (2001); 

Depresbiteris, (2001); Ribeiro e Lima, (2003): 

a) Objetivos educacionais estabelecidos com base nas competências: a 

elaboração dos objetivos educacionais fundamenta-se nas competências requeridas nas 

situações concretas de trabalho. 

b) Competências relacionadas com o processo de trabalho: enfocam-se não só 

suas dimensões técnicas, mas também sócio-políticas, culturais, econômicas, histórico-

geográficas, entre outras. 

c) Utilização de definição ampla de competências: estas não devem ser 

reduzidas a desempenhos observáveis, incluindo-se em sua concepção de valores, 

conhecimentos, habilidades e atitudes. 

d)  Desenho curricular modular: a formação baseada em competências está 

estreitamente relacionada com o sistema de módulos, que possibilita a organização do 

currículo em unidades relacionadas com um conhecimento ou habilidade precisa. 
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e) Ensino centrado na relação dialógica professor-aluno: o trabalho educativo 

se realiza por meio dos grupos de discussão, em que alunos e professores funcionam como 

interlocutores ativos, numa relação social igualitária. 

f) Criação de espaços multirreferenciais de aprendizagem: reconhecendo a 

complexidade e a heterogeneidade das situações educativas, adota-se como perspectiva 

epistemológica uma leitura múltipla de tais objetos, mediante a conjugação de várias correntes 

teóricas. 

g) Formação orientada para problemas mais relevantes da prática: definem-

se os conteúdos essenciais em bases epidemiológicas, adequando-se o ensino à realidade local 

de saúde. 

h) Processo de avaliação amplo e abrangente: devem-se utilizar os diversos 

tipos de avaliação (diagnóstica, formativa e somativa), levando-se em conta aspectos 

cognitivos, afetivos e psicomotores. A avaliação não deve ter apenas como objeto os alunos, 

mas também professores e práticas educativas. 

i) Pesquisa integrada ao ensino: estimula-se que a pesquisa se faça com base 

nas questões levantadas pela prática educacional. 

j) Conhecimento estruturado de acordo com pensamento interdisciplinar: 

desse modo, possibilita-se sua organização de modo a se oferecer uma visão mais ampla e 

integrada dos fenômenos estudados. 

k) Reconhecimento dos saberes dos alunos: dá-se validade aos diversos 

conhecimentos por eles adquiridos, independentes de sua fonte: sistema educacional formal, 

sistema de formação profissional ou na experiência profissional. 

l) Tarefas relacionadas com solução de problemas: propõem-se tarefas 

relacionadas com problemas envolvidos na prática profissional, de modo que os alunos sejam 

estimulados a propor e executar ações resolutivas. 

O que se propõe é uma visão interdisciplinar; plural onde: professores e alunos 

possam transitar com todos os Cursos da Área de Saúde na troca de conhecimentos, 

competência e atitudes. 

Atualmente a preocupação na formação de professores na área da saúde embasa-

se principalmente em um “[...] profissional capaz de refletir e de questionar as finalidades e 

conteúdos do ensino, capaz de questionar as suas práticas e de, a partir delas, produzir novos 

conhecimentos, contribuindo tanto para a renovação do conhecimento pedagógico como do 

próprio ensino, na tentativa de permanentemente o adequar às necessidades dos alunos na 

época de transição em que vivemos” (FERNANDES, 2009, p. 44). 
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O vínculo entre o pensamento e a ação do professor inovador, construtor da 

mudança, traduz-se na utilização de novas práticas pedagógicas. 

A concretização de tais mudanças na formação inicial do Professor da Área da 

Saúde e que é Bacharel implica inevitavelmente uma nova concepção de professor não como 

técnico que se limita a cumprir o que os outros lhe ditam de fora da sala de aula, mas como 

“[...] profissional capaz de refletir e de questionar as finalidades e conteúdos do ensino, capaz 

de questionar as suas práticas e de, a partir delas, produzir novos conhecimentos, contribuindo 

tanto para a renovação do conhecimento pedagógico como do próprio ensino, na tentativa de 

permanentemente o adequar às necessidades dos alunos na época de transição em que 

vivemos” (FERNANDES, 2000, p. 44). Essa reflexão se estende a todos os Cursos da área da 

saúde. 

Atualmente, o docente não tem somente a prática do ensino como atividade; são 

variadas as atividades burocráticas e administrativas desenvolvidas por ele, que competem 

com o tempo destinado ao ensino. Além disso, hoje em dia, a docência na área de saúde faz 

parte de um processo na carreira universitária, em que a pesquisa passou a ser fundamental 

sem perder o princípio humanista em sua formação. 

Outro aspecto importante que cumpre observar é que a realidade da Educação 

Superior, na qual são elaborados e transmitidos os conteúdos para os futuros profissionais, 

nem sempre condiz com os campos de trabalho oferecidos pelo mercado, reforçando um 

antigo problema dos profissionais da área de saúde relativo, muitas vezes, à dicotomia entre a 

teoria e a prática. Mais uma vez, reforça-se a necessidade desse Projeto de Formação 

Continuada dos professores da Área da Saúde em articular Teoria – Prática – Mercado de 

Trabalho – Conhecimento – Competências – Atitudes atendendo às necessidades da região de 

abrangência. 

A dinâmica de ação educativa está ligada a uma organização didático-pedagógica. 

Esta busca propicia as condições para que o estudante seja o protagonista juntamente com o 

professor no processo de ensino-aprendizagem e construa competências significativas para o 

seu futuro social e profissional. A intenção é dinamizar a organização didático-pedagógica 

associada ao incremento de políticas, ações e programas que fomentem, permanentemente, o 

desenvolvimento profissional e as condições de trabalho do corpo docente e discente. 

O que se precisa propiciar aos professores é a oportunidade à reflexão sobre a 

singularidade que é possível evidenciar nos estudos que se incluem no enfoque em resiliência, 

saúde e educação que inclui a referência ao potencial da escola e da ação dos docentes no 

desenvolvimento da resiliência dos alunos que juntos possibilitam a escolha de qual caminho 
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ou percurso a seguir. Esse caminho ou percurso é o que se denomina de “currículo” rumo a 

uma educação de qualidade que propicie à transformação social. 

Considerado numa perspectiva mais restrita, abrangendo os Cursos da Área da 

Saúde, o currículo envolve: a justificativa do currículo, as competências a desenvolver, os 

conhecimentos e as atitudes prévias, princípios e premissas educacionais adotados pela IES, 

estrutura dos cursos e das unidades didáticas (módulos, unidades, blocos, entre outros) os 

conteúdos, os métodos e técnicas de ensino, o sistema de avaliação do estudante e do curso e 

o sistema de organização e gerenciamento deste. 

Segundo Gandin (2013), para professores, coordenadores e núcleo gestor se 

apropriarem de fato das Formações Continuadas, há necessidade de ferramentas adequadas 

para sair do campo das ideias e aplicá-las na prática, como também se tornarem professores 

criativos e pesquisadores. 

Necessita-se, portanto, de planejamento e estratégias de ações orientadas tendo 

como norte o Projeto Político Pedagógico Institucional da Faculdade, instrumento base para 

todos os outros que partem dele, tais como: Projeto Pedagógico do Curso, Plano de 

Disciplina, Plano de Ano, dentre outros que de acordo com a perspectiva de Gadotti (2001, 

p.57) permite: 

 

[...] ao quebrar um estado confortável para arriscar-se, atravessar um período de 

instabilidade e buscar uma nova estabilidade em função da promessa que cada 

projeto contém de estado melhor do que o presente. As promessas se tornam 

visíveis, os campos de ações possíveis, comprometendo seus atores e autores. 

 

Por fim, num nível mais restrito, o currículo envolve também o planejamento do 

professor, que interliga dinamicamente os níveis anteriores do processo. 

Ao propor a educação de adultos como prática de liberdade, Freire (2010) defende 

que a educação não pode ser uma prática onde se deposita conteúdos como se os alunos 

fossem caixas vazias, mas sim instigando à problematização, ou seja, não só se apropriarem 

de conhecimentos acadêmicos, mas pensarem o mundo que são e que constroem. 

A educação problematizadora proposta por Freire (2010) trabalha com estudantes 

que participam da construção de seu próprio conhecimento por meio da vivência, experiências 

significativas, valores e ética. Os conteúdos não são ofertados aos alunos de forma acabada 

como verdades absolutas, mas são levantadas questões que despertem a curiosidade dos 

estudantes à pesquisa levando-os à descoberta, estabelecendo relações construindo conceitos 

juntamente com a mediação do professor. 
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Cabe ao professor verificar o que o aluno sabe, para, de um lado, relacionar os 

novos conteúdos à experiência do aluno – a continuidade – e de outro, provocar novas 

necessidades e desafios pela análise crítica, levando o aluno a ultrapassar a sua experiência, os 

estereótipos, as sínteses anteriores, entre outros – é a ruptura. 

O aprendizado é, portanto, um processo complexo; não acontece de forma linear, 

por acréscimo, de modo a somar alguns novos elementos ao que sabíamos antes. Estrutura-se 

mediante redes de conexão que cada sujeito faz, “[...] reelaborando associações singulares que 

se ampliam e ganham novos sentidos à medida que é capaz de desenvolver novas relações, 

envolver-se na resolução de problemas que esclarecem novas questões abrindo-se para 

aprendizagens mais complexas” (FREIRE, 2010, p.22). 

Para Freire (2010), quanto mais o professor permitir aos estudantes se perceberem 

como pessoas incluídas na Educação Superior e pertencentes ao mundo que as rodeia e do 

qual elas são e fazem parte, tanto mais se sentirão motivados a responder aos novos desafios. 

Ensinar, aprender e pesquisar lida com “[...] dois momentos do ciclo gnosiológico: o em que 

se ensina e se aprende o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 

conhecimento ainda não existente” (FREIRE, 2010, p.75). 

O eixo básico de orientação do processo educativo é a problematização, que 

assenta na “ação – reflexão - ação transformadora”. Apoiada nos fundamentos da Pedagogia 

Crítica que deveria fazer parte da Formação Continuada de todos os professores quer da área 

da saúde quer da área das humanas, a problematização tem por maior objetivo: “[...] o 

desenvolvimento da consciência crítica (...), e responde à essência de ser da consciência, que é 

a sua intencionalidade” (BERBEL, 1999, p.28). 

A formação continuada do professor entendida como um processo de constante 

atualização e objetivando atender aos princípios de flexibilidade (resiliência), eficiência e 

produtividade dos sistemas de ensino, apresenta correspondência com os aplicados pelos 

teóricos da educação os quais, no início do século XX já defendiam que o currículo “[...] 

deveria se dirigir a finalidades mais funcionais e utilitárias, relacionadas com o destino social 

e ocupacional dos jovens americanos” (MACEDO, 2000, p. 15). 

O desafio, apresentado pelas Diretrizes, de tornar a formação continuada de 

professores uma formação profissional de alto nível sustenta uma concepção mais voltada à 

técnica, cuja ênfase passa a ser a de proporcionar o “[...] atendimento das demandas genéricas 

e não apenas acadêmica” (RFP, 2013, p. 28). O profissional, portanto, deve possuir mais que 

“conhecimentos sobre o seu trabalho” (RFP, 2013, p. 28); deve saber mobilizá-los, o que 

implica dominar competências. 
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Respondendo a pergunta inicial: De que se fala, quando se fala em Formação 

Continuada de Professores? Em ter competência que significa de uma maneira geral 

intercalar conhecimento (saber), habilidades (saber fazer) e atitude (querer). Isto torna ser 

competente, uma tarefa que requer empoderamento, resiliência, esforço, dedicação, pois não 

basta só ter conhecimento, se o indivíduo não for capaz de aplicá-lo, desenvolvendo 

habilidade e se não houver um interesse próprio para apreender e aplicar, o que se chama de 

atitude.  
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6. METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

Nessa parte, mostra-se todo processo de como a pesquisa foi elaborada. Ela, visa, 

portanto, apresentar o tipo de estudo, a natureza da pesquisa e o método e técnicas que foram 

adotadas. Devemos esclarecer que no capítulo dos resultados serão dadas algumas explicações 

mais concretas sobre a forma como se operacionalizou a pesquisa de campo. 

Primeiramente precisa-se refletir sobre o que vem a ser o Conhecimento 

Científico e a Ciência em sentido amplo para se chegar ao sentido restrito da pesquisa. 

O conhecimento científico é real (factual) porque lida com ocorrências ou fatos, 

isto é, com toda "[...] forma de existência que se manifesta de algum modo" (TRUJILLO, 

1987, p. 14). 

Constitui um conhecimento contingente, pois suas hipóteses têm sua veracidade 

ou falsidade conhecida através da pesquisa e não apenas pela razão, como ocorre no 

conhecimento filosófico. 

É sistemático, já que se trata de um saber ordenado logicamente, formando um 

sistema de ideias (teoria) e não conhecimentos dispersos e desconexos. 

Possui a característica da verificabilidade, a tal ponto que as afirmações 

(hipóteses) que não podem ser comprovadas não pertencendo ao âmbito da ciência e sim da 

metodologia adotada. 

Constitui-se em conhecimento falível, em virtude de não ser definitivo; absoluto 

ou final e, por este motivo, é aproximadamente exato:novas proposições e o desenvolvimento 

de técnicas podem reformular o acervo de teoria existente. 

Entende-se por Ciência um conjunto de conhecimentos; uma organização de 

hipóteses logicamente correlacionadas sobre o comportamento de certos fenômenos que se 

deseja estudar: "A ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao 

sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação" 

(TRUJILLO 1987, p.8). 

A complexidade do universo da pesquisa e a diversidade de fenômenos que se 

manifestam, aliadas à necessidade do homem de estudá-los para poder entendê-los e explicá-

los, levam ao surgimento de diversos ramos de estudo e ciências específicas. Estas necessitam 

de uma classificação, quer de acordo com sua ordem de complexidade, quer de acordo com 

seu conteúdo: objeto ou temas, diferença de enunciados e metodologias empregadas (Tabela 

06). 
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Tabela 6 – Classificação da Ciência 

 
Fonte: TRUJILLO FERRARI, Alfonso. Metodologia da ciência. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1987. 
 

Quando se reflete sobre a importância da seriedade, responsabilidade em 

pesquisas científicas não se pode deixar de remeter à ética em lugar de destaque não apenas 

como campo do saber acadêmico, mas também no cotidiano da vida social, profissional e 

pessoal, no meio científico, político, econômico, nas áreas da educação e da saúde. Pode ser 

compreendida como ciência da conduta (DALL’AGNOL, 2005). 

Mas, um questionamento inquieta em termos de pesquisa científica: Como 

abordar a ética como tema de pesquisa e torná-la um tema original e inédito? 

Como as formas e estilos de olhar o mundo são múltiplas, é possível e, muito 

provável, que cada pesquisador, ao investigar e analisar um mesmo objeto perceba diferente 

nuances a seu respeito ou semelhanças em relação ao que já foi construído por outros 

pesquisadores. 

Dessa forma, ao observar um determinado objeto, pode-se descrevê-lo a partir do 

seu ângulo. Pode-se aumentar ou diminuir a distância que o separa desse objeto. 

Pode-se também trocar experiências com outros observadores, neste caso 

específico, com a observadora e moderador, e assim, abrem-se novas possibilidades de ver e 

representar, de formas muito variadas, o objeto/mundo que se vê e se propõe a descrever. 

Os construtos elaborados apresentam-se como expressão da subjetividade do 

pesquisador e dos sujeitos da pesquisa, num determinado contexto e momento histórico. São, 

portanto, originais e únicos. 

CIÊNCIA

CONHECIMENTO

FORMAÇÃO 
CONTINUADA

COMPETÊNCIAS

ATITUDES

FORMAIS

FACTUAIS
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No caso específico da ética, por ser um tema recorrente, que tem subsidiado 

estudos em várias áreas, as pesquisas denominadas estado da arte são extremamente úteis 

quando o pesquisador pretende construir conhecimentos com características de subjetividade, 

mas também de originalidade e ineditismo. 

Assim, a formação profissional e a construção do conhecimento se fazem a partir 

de múltiplas dimensões, de múltiplos olhares, de múltiplos fazeres/saberes e permite a 

concomitância no mesmo processo de ensino-aprendizagem, de conteúdos técnicos e 

científicos com valores éticos que permitam a convivência inter-humana o que permeou todo 

percurso metodológico da pesquisa (KOERICH, 2009). 

O compromisso com a ética está pautado em: veracidade dos dados, o 

compromisso com a objetividade e, especialmente, o cumprimento de procedimentos 

metodológicos de coleta dos dados durante o trabalho de campo (ASCH, 1996). 

O principal desafio de uma avaliação ética de uma pesquisa em Ciências Humanas 

não deve ser o de enquadrá-lo na matriz de análise já existente, mas entender que cada 

desenho metodológico pressupõe uma nova sensibilidade ética. 

É preciso reconhecer que não há uma fórmula de julgamento da ética em Pesquisa 

nas Ciências Humanas. Se a matriz de análise disponível se mostrou eficaz, sua eficácia foi 

testada para as Ciências Biomédicas. A adequação às Ciências Humanas ainda está por ser 

elaborada, até mesmo porque risco e benefício não são as únicas razões que justificam a 

apresentação de um termo de consentimento livre e esclarecido ou mesmo a reflexão sobre 

ética em pesquisa antes da condução de um projeto de investigação (MACKLIN, 2003). 

Há questões ainda desafiantes para serem analisadas na interface entre educação e 

saúde o que levou a escolha para esta tese de grupo focal e entrevistas para preservar a 

identidade das pessoas participantes, o irem e vir sem restrição de participação do grupo alvo 

da pesquisa, com levantamento de dados sigilosos (PAYLS, 2000). 

 

6.1 Tipo de Estudo e Método 

 

As opções metodológicas são determinadas em função dos objetivos do estudo, 

das questões para as quais se buscam respostas, da natureza dos fenômenos a serem 

investigados, bem como do contexto em que os sujeitos estão inseridos (2009).  

Compreende-se por natureza da pesquisa predominantemente: 

 

Descrições detalhadas de situações, eventos, pessoas, interações e comportamentos 

observados; citações literais do que as pessoas falam sobre suas experiências, 
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atitudes, crenças e pensamentos; trechos ou íntegras de documentos, 

correspondências, atas ou relatórios de casos (PATTON, 2002, p.22 apud ALVES, 

2013, p. 50). 

 

É possível classificar uma pesquisa como de natureza exploratória sem relação 

causal entre as variáveis e, portanto, descritiva, utilizando estudo de caso com base de dados e 

método de natureza qualitativa. 

Cervo e Bervian (2014, p. 49) afirmam que: 

 

O estudo exploratório [...] é normalmente o passo inicial no processo de pesquisa 

pela experiência e auxílio que traz na formulação de hipóteses significativas para 

posteriores pesquisas. Os estudos exploratórios não elaboram hipóteses a serem 

testadas no trabalho, restringindo-se definir objetivos e buscar maiores informações 

sobre determinado assunto de estudo. 

 

Segundo os autores a pesquisa exploratória é uma forma de pesquisa descritiva e 

Vergara (2000, p. 46), por sua vez, afirma que esse modelo não comporta a formulação inicial 

de hipóteses, mas não exclui a sua construção, uma vez que afirma que "[...] poderão surgir 

durante ou ao final da pesquisa”. 

Após uma reflexão sobre todas estas temáticas, optou-se pela pesquisa de caráter 

descritivo e exploratório, com uso de grupos focais e entrevistas como principais processos 

de recolha de dados, tendo sido estes analisados visando a interpretação dos fenômenos e a 

atribuição de significados dentro de uma abordagem qualitativa. 

A pesquisa qualitativa é essencialmente descritiva., “[...] e como as descrições dos 

fenômenos estão impregnadas dos significados que o ambiente lhes outorga, e como aquelas 

são produto de uma visão subjetiva, rejeita toda expressão quantitativa, numérica, toda 

medida” (TRIVINOS, 2011, p. 128). 

Desta forma, a interpretação dos resultados surge como a totalidade de uma 

análise complexa que tem como base a percepção de um fenômeno num contexto. 

O campo da saúde, de acordo com Turato (2005) tem se deparado com um grande 

aumento do interesse por pesquisas qualitativas, pois na última década, tais pesquisas 

tornaram- se bem aceites de modo que muitas revistas científicas divulgam estas pesquisas 

frequentemente, como é o caso da Revista de Saúde Pública.  

O método qualitativo tem suas raízes na fenomenologia, pois busca a 

compreensão da dinâmica do Ser Humano, partindo dos significados dos fenômenos 

vivenciados pelas pessoas (TURATO, 2005; FONTANELLA et. al., 2006). 
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Para Minayo (2007) as metodologias qualitativas são capazes de incorporar a 

questão do significado e da intencionalidade como inerentes aos atos, relações, estruturas 

sociais, sendo estas compreendidas como construções humanas significativas. 

A pesquisa qualitativa parte da ideia de que os métodos e a teoria não se ajustam a 

uma determinada questão ou a um campo concreto, eles são adaptados a novos métodos e 

novas abordagens poderão ser desenvolvidas. 

Caracterizar a pesquisa qualitativa não é fácil devido à grande variedade de 

denominações que compõe essa vertente, como podemos ver a seguir:  

a) Pesquisa Qualitativa Naturalista: é aquela que o pesquisador parte de 

observações mais livres deixando que as dimensões e categorias surjam progressivamente 

durante o processo de coleta e análise dos dados. A intervenção do pesquisador é mínima 

(ALVES, 2013). 

b) Pesquisa Qualitativa Pós-positivista: os fatos ou fenômenos verificáveis 

podem ser refutáveis por novos fatos (POPPER, 1984), ou ainda os critérios de validade 

interna ou externa da pesquisa pode se recorrer de outros critérios captando parcialmente a 

realidade e produzindo uma descrição somente provisória (CAMPBELL e STANLEY, 2001 

apud CHIZZOTTI, 2015). 

c) Pesquisa Qualitativa Antropológica: Para a Antropologia, a ideia de 

significado não pode estar dissociada do conceito de cultura. Para Geertz (1989) a cultura 

deve ser compreendida no seu aspecto simbólico, como uma característica inerente do ser 

humano. A cultura é “[...] a teia de significados que o homem teceu, a partir da qual ele olha o 

mundo e onde se encontra preso”. A realidade observada ou tratada teoricamente é 

devidamente iluminada pelo itinerário acadêmico do pesquisador. Portanto, no trabalho do 

pesquisador baseado na antropologia, a pesquisa e a análise não se restringem à simples 

interpretação dos relatos das pessoas (OLIVEIRA, 1996 apud CHIZZOTTI, 2015).  

d) Pesquisa Qualitativa Etnográfica: busca fundamentar a descrição científica 

das observações sobre a vida do “outro” procurando colocar o seu relato nos critérios 

científicos de validade, confiabilidade e objetividade. O pesquisador descreve os fatos 

observados, estabelece os fundamentos de análise, os critérios de comprovação para 

interpretações fidedignas (CHIZZOTTI, 2015). O que importa nesse estudo não é a forma 

como os fatos se revestem, mas o seu sentido. A Etnografia é uma pesquisa holística ligada à 

Antropologia.  

e) Pesquisa Qualitativa Estudo de Caso: é a análise profunda de uma unidade 

de estudo. No entender de Godoy (1995, p.25) visa ao exame detalhado de um ambiente, de 
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um sujeito ou de uma situação em particular. Tem se tornado a modalidade preferida daqueles 

que procuram saber como e por que certos fenômenos ocorrem dentro de um contexto 

específico. 

f) Pesquisa Qualitativa Humanista: Na pesquisa qualitativa humanista, ao invés 

de simplesmente se afastar do sistema em estudo, o pesquisador fica imerso no mesmo. As 

principais crenças da pesquisa humanistas são: Os homens constroem diferentes realidades. 

Essas realidades só podem ser compreendidas no todo, de modo holístico; O pesquisador e o 

fenômeno estudado interagem mutuamente; O intuito é desenvolver um corpo de 

conhecimento do fenômeno em estudo; Não se pensa no fenômeno em termos de causa e 

efeito, pois o mesmo está em constante evolução; A pesquisa é baseada nos valores do 

pesquisador, que influenciam a escolha do fenômeno, do método, dados e dos achados; O 

conhecimento é construído e não achado. A pesquisa é resultado de interações subjetivas entre 

o pesquisador e o fenômeno (HIRSCHMAN, 1986, p. 238 apud FARIAS,). O pesquisador 

humanista entra no processo, interage, apresenta suas crenças e valores. 

g) Pesquisa Qualitativa Fenomenológica:Triviños (1987) considera a 

fenomenologia uma tendência dentro do idealismo filosófico. O idealismo implica a redução 

do objeto do conhecimento ao sujeito conhecedor (JAPIASSU & MARCONDES, 1996, p. 

134). Para Triviños (1987), a ideia fundamental da fenomenologia é a noção de 

intencionalidade. A fenomenologia, então, reduz a distância entre o idealismo e o realismo 

(JAPIASSU & MARCONDES, 1996, p. 144). Bruyne & Herman & Schoutheete (1977) 

defendem que a fenomenologia pode ser vista: a) como uma prática científica; b) como uma 

metodologia da compreensão; c) como uma filosofia das ciências; d) como uma estética da 

existência. Em comum, opera-se uma ruptura radical com as certezas positivistas. Para os 

mesmos autores, proceder a uma análise fenomenológica é substituir as construções 

explicativas pela descrição do que se passam efetivamente do ponto de vista daquele que vive 

tal e qual situação concreta. Para Masini (1989), no artigo Enfoque fenomenológico de 

pesquisa em educação, a fenomenologia dá ênfase à vida cotidiana, pelo retorno àquilo que 

ficou esquecido, encoberto, pela familiaridade (pelos usos, hábitos e linguagem do uso 

comum). Diz que se amplia o cogito, ergo sum (Penso, logo existo) de Descartes. Este passa a 

ser uma volta ao mundo da vida, no confronto com o mundo dos valores, crenças, ações 

conjuntas, pelo qual o ser humano se reconhece como aquele que pensa a partir desse fundo 

cotidiano anônimo que aí está e aí se visualiza como protagonista, nesse mundo da vida. Para 

esta autora, não há um método fenomenológico; há uma atitude. A defesa da autora faz 

sentido quando se reconhece o método como uma construção lógica, enquanto atitude que 
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implicam tomadas de decisão permanentes para se souber. Masini (1989) busca em Heidegger 

fundamentos para a fenomenologia. Heidegger (2012) afirma que compreender deixa de ser 

visto como um modo de conhecer, para ser uma visão de um modo de ser. A apropriação dos 

conhecimentos se dá pelo círculo hermenêutico: compreensão, interpretação nova, 

compreensão. A fenomenologia ligada à Filosofia segundo Lazaraton (1995). 

h) Pesquisa Qualitativa Hermenêutica: Na busca de cientificidade para as 

ciências interpretativas o filósofo Wilhelm Dilthey publica no ano de 1900 um texto sobre o 

“Surgimento da Hermenêutica” (DILTHEY, 2004) e no qual o autor estabelece uma distinção 

entre “explicar” (Erklären) e “compreender” (Verstehen) para as Ciências Humanas. Dilthey 

(2004) defende a necessidade de um método distinto àqueles utilizados nas Ciências Naturais, 

ou seja, “as ciências sociais e a história não poderiam ser adaptadas à lógica das ciências 

naturais porque a compreensão interpretativa tem um papel diferente nas ciências” 

(SCOCUGLIA, 2002, p. 251). Essa distinção realizada por Dilthey (2004) é retomada e 

aprimorada por Mannheim (1964 e 1980) na elaboração de seu método documentário de 

interpretação como uma forma de análise das visões de mundo de uma determinada época e 

como uma metodologia centrada na análise dos fenômenos “culturais” e não dos fenômenos 

“naturais”. Na acepção da hermenêutica como “ciência da cultura” (Kunstlehre) ou como 

teoria do conhecimento das “ciências do espírito” (Geisteswissenschaften) Dilthey (2004) e 

posteriormente Mannheim (1964 e 1980) estão preocupados em fazer da “compreensão”, que 

não deixa de ser um processo cotidiano que acompanha toda ação social, um método 

científico de construção de conhecimento ou – nas palavras de Mannheim (1964 e 1980) – de 

transformação do conhecimento pré-reflexivo ou ateórico em conhecimento teórico 

(MANNHEIM 1964 e 1980). 

i) Pesquisa Qualitativa Ideográfica: Parte da pesquisa fenomenológica é análise 

Ideográfica (assim chamada porque busca tornar visível a ideologia presente na descrição 

ingênua dos sujeitos, podendo para isso lançar mão de ideogramas ou símbolos expressando 

ideias). O pesquisador procura por unidades de significado, o que faz após várias leituras de 

cada uma das descrições. As leituras prévias fazem parte de uma primeira aproximação do 

pesquisador em relação ao fenômeno, numa atitude de familiarização com o que a descrição 

coloca. As unidades de significado, por sua vez, são recortes julgados significativos pelo 

pesquisador, dentre os vários pontos aos quais à descrição pode levá-lo. Para que as unidades 

significativas possam ser recortadas, o pesquisador lê os depoimentos à luz de sua 

interrogação, por meio da qual pretende ver o fenômeno, que é olhado de uma dentre as várias 

perspectivas possíveis. Articulando as compreensões que resultaram dessa seleção das 
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unidades de significado e das próprias unidades, o pesquisador trata de agrupá-las em 

categorias. Esses agrupamentos formam uma síntese dos julgamentos consistentes dados nas 

descrições dos sujeitos. É a partir desses agrupamentos que o pesquisador passa à sua segunda 

fase de análise, a “nomotética”, quando a investigação é realizada individualmente, feita pelo 

estudo e seleção das unidades de significado e posterior formação das categorias abertas, 

ultrapassando a esfera geral. Segundo Martins e Bicudo (1994), "A ciência empírica despreza 

a análise ideográfica, dando preferência, indiscutivelmente, à análise nomotética” mais 

conhecida segundo Bardin (2009) como Análise do Conteúdo.  

j) Pesquisa Qualitativa Ecológica: A Teoria dos Sistemas Ecológicos de (1999) 

pesquisador atuante no campo da Psicologia do Desenvolvimento atribui ênfase ao papel do 

ambiente durante o desenvolvimento, conferindo menor atenção aos processos individuais. 

Atualmente, o autor vem reformulando o modelo original, atribuindo ao processo ecológico 

uma posição central, de maior destaque. Em sua, atual reflexão, leva em consideração as 

diferentes formas de interação das pessoas, onde não é mais tratada simplesmente como uma 

função do ambiente, mas como uma função do processo, que é definido em termos da relação 

entre o ambiente e as características da pessoa em desenvolvimento (BRONFENBRENNER, 

2011). Neste novo modelo, ainda em evolução, Bronfenbrenner (2011) propõe uma 

recombinação dos principais componentes do modelo ecológico com novos elementos em 

relações mais dinâmicas e interativas, passando a ser denominado como Modelo Bioecológico 

(BRONFENBRENNER e CECI, 2011; BRONFENBRENNER e MORRIS, 2011). O Modelo 

Bioecológico propõe que o desenvolvimento humano seja estudado através da interação de 

quatro núcleos interrelacionados: o processo, a pessoa, o contexto e o tempo 

(BRONFENBRENNER & MORRIS, 2011). Neste modelo, o processo é destacado como o 

principal mecanismo responsável pelo desenvolvimento, que é considerado por meio de 

interação recíproca progressivamente mais complexa de um ser humano ativo, 

biopsicologicamente em evolução, com as pessoas, objetos e símbolos presentes no seu 

ambiente imediato (BRONFENBRENNER e CECI, 2011). 

k) Pesquisa Qualitativa Construtivista: O paradigma construtivista contrasta 

com o positivista quando se consideram a ontologia (a teoria de mundo), a epistemologia (a 

teoria de conhecimento) e a metodologia. Considerando a ontologia, nos dois paradigmas há 

um entendimento diferente sobre o que pode ser conhecido. Para o construtivista, a realidade 

é construída, dinâmica e contextualizada. Ao pesquisá-la, ela é observada sem intervenções 

experimentais e sem tentativas de controlar as variáveis. Para o paradigma construtivista, a 

teoria do mundo social é o relativismo, pelo fato de a realidade ser considerada dinâmica e 
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contextualizada. No construtivismo, como a metodologia é interpretativa, o pesquisador 

procura entender o comportamento humano do ponto de vista do sujeito, sendo o estudo feito 

através da observação (LARSEN-FREEMAN e LONG, 1991, p. 12). 

O desenvolvimento da pesquisa qualitativa supõe um corte têmpora - espacial de 

determinado fenômeno elencado pelo pesquisador. Recorte define o campo e a dimensão em 

que o trabalho se desenvolveu, ou seja, o lócus da pesquisa mapeada. O trabalho de descrição 

tem caráter fundamental em um estudo qualitativo, pois é por meio dele que os dados são 

coletados (MANNING, 1979, apud NEVES, 2002). 

O vínculo entre signo e significado, conhecimento e fenômeno, sempre depende 

do arcabouço de interpretação empregada pelo pesquisador que lhe serve de visão de mundo e 

referencial. 

Na pesquisa qualitativa busca-se visualizar o contexto, ter uma integração 

empática com o processo objeto de estudo que implique na melhor compreensão do 

fenômeno.  Apresenta também dificuldades em sua realização e a mais significativa é não se 

conseguir total objetividade nos dados conforme Mellon (1990), apud Neves (1996), pois 

tanto o pesquisador quanto os pesquisados são seres humanos dotados de valores e 

significações dos quais eles dependem. 

A pesquisa qualitativa assume diferentes significados compreendendo um 

conjunto de diferentes técnicas interpretativas que visam descrever os componentes de um 

sistema complexo de significados (NEVES, 2002). 

Na pesquisa qualitativa busca-se visualizar o contexto, ter uma integração 

empática com o processo objeto de estudo que resulte na melhor compreensão do fenômeno. 

Kirk e Miller (1986), apud Neves (1996) asseguram que a confiabilidade dos 

dados de uma pesquisa qualitativa está em cumprir a sequência integral de suas fases, ou seja, 

a coleta de dados, a análise e apresentação da documentação analisada tornando desta forma, 

mais confiáveis os resultados do estudo científico. 

Segundo Minayo (2009, p.21), esse tipo de pesquisa responde “[...] a questões 

muito particulares trabalhando com um universo de significados, crenças, valores e atitudes”. 

Portanto, é uma pesquisa interpretativa envolvendo uma experiência sustentada e intensiva 

com os participantes. 

A pesquisa qualitativa tem como característica fundamental a função do 

pesquisador procurar entender os fenômenos pela ótica dos participantes na temática estudada 

e partindo desse estudo, observar, estudar e interpretar os fenômenos. Assume diferentes 

significados, conforme vimos, e técnicas interpretativas que visam descrever os componentes 
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de um sistema complexo de significados. Trata de reduzir a distância entre indicador e 

indicado; entre teoria e dados e contexto e ação (MANNEN, 1979a). 

A pesquisa qualitativa, segundo Flick (2009, p. 12) visa explicar os fenômenos 

sociais “de dentro” analisando as experiências de pessoas ou grupos relacionados, neste caso 

específico, as práticas profissionais, que podem ser tratadas analisando-se conhecimento, 

relatos e histórias do dia-a-dia; examinando interações e comunicações que estejam se 

desenvolvendo baseadas na observação e no registro de práticas realizadas, bem como na 

análise desse material; investigando documentos: planos de disciplina; resultados das 

avaliações internas (CPA) e assim estabelecendo semelhanças entre as experiências ou 

interações. 

O enfoque qualitativo presta-se para questões em que o viés do observador seja 

fundamental para análise do fenômeno. Esta modalidade procura saber como e porque certos 

fenômenos acontecem dentro de um contexto específico. 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador torna-se o principal instrumento de 

investigação e a necessidade de contato direto e prolongado com o campo de pesquisa 

(PATTON, 2002, apud ALVES, 2013). Portanto, os fenômenos somente podem ser 

compreendidos por meio de uma perspectiva holística levando em consideração as interações 

e influências recíprocas excluindo a possibilidade de relações de causa e efeito e de se fazer 

generalizações estatísticas. O pesquisador precisa apreender os significados atribuídos aos 

fenômenos estudados sendo os dados predominantemente descritivos e expresso por palavras. 

O método de investigação utilizado nesta pesquisa foi o estudo de caso. Este 

possibilitou a análise da realidade dos professores participantes do grupo focal e das 

entrevistas, envolvendo o “[...] processo de indagação, detalhada, abrangente, sistemática e 

em profundidade” (STAKE, 1998, apud ESTEBAN, 2014, p. 181).  

Como a pesquisa se reportou aos professores selecionados da Área de Saúde que 

possuem interesse em comum, formação continuada, o estudo de caso foi interessante pela sua 

especificidade e pelas características que o compõem: particularidade; descrição; heurística e 

indução. 

a) Particularidade: pois, o estudo de caso se centra em uma situação, ou seja, 

formação continuada, um programa ou um fenômeno em particular. O próprio caso em si foi 

importante pelo que revelou sobre o fenômeno e pelo que possa representar. 

b) Descrição: o resultado final do estudo de caso culminou na descrição rica e 

minuciosa do fenômeno estudado. A descrição, portanto, é qualitativa. 
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c) Heurística: o estudo de caso permite a descoberta de novos significados que 

ampliaram a pesquisa e provocaram o replanejamento de ações que produziram novos 

“insights”. 

d) Indutivo: as “generalizações”, os conceitos surgiram da reflexão minuciosa 

dos dados fundamentados no próprio contexto. Em sua maioria, os estudos de caso têm como 

base o raciocínio indutivo. 

De acordo com Schramm (1971), apud Yin (2005, p.5), “A essência de um estudo 

de caso é tentar esclarecer uma decisão ou um conjunto de decisões: o motivo pelo qual foram 

tomadas, como foram implementadas e com quais resultados”. 

Em uma vivência de aproximação, permite-se que o processo de interação grupal 

se desenvolva, favorecendo trocas, descobertas e participações comprometidas. Também 

proporciona descontração para os participantes responderem as questões em grupo, em vez de 

individualmente (DEBUS, 1997; DALL’AGNOL; TRENCH, 1999). 

O estudo de caso como estratégia de pesquisa compreendeu um método que 

abrangeu com a lógica de planejamento incorporando abordagens específicas à coleta e 

análise de dados. Nesse sentido, o estudo de caso não foi somente uma tática para a coleta de 

dados, nem apenas uma característica do planejamento em si, mas uma estratégia de pesquisa 

abrangente (YIN, 2005). O estudo de caso permitiu uma investigação para se preservar as 

características holísticas e significativas dos eventos da vida real. 

A coleta de dados fez-se essencialmente através do Grupo Focal, a que se 

seguiram as entrevistas semiestruturais realizadas aos participantes na pesquisa. Os dados daí 

resultantes foram tratados através da análise de conteúdo. Damos conta de este processo a 

seguir. 

 

6.2. Técnicas de recolha e análise dos dados 

 

6.2.1. Técnicas de recolha 

A recolha dos dados foi realizado de várias formas, tendo sido as técnicas 

fundamentais a de “grupo focal” e a da entrevista estruturada, conforme referimos acima. 

Foram realizadas também pesquisas bibliográficas, utilizando fontes como livros, publicações 

impressas e online; pesquisa e análise documental através de relatórios, projetos, textos, leis, 

decretos, portarias, planos de algumas disciplinas dos professores que participaram no estudo 

e outros documentos. 
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A análise documental é um tipo de estudo descritivo que fornece ao investigador a 

possibilidade de reunir uma grande quantidade de informação sobre leis federais de educação, 

processos e condições escolares, planos de estudo, livros-texto (TRIVINOS, 2011), entre 

outras. 

A técnica de pesquisa com o Grupo Focal foi descrita e publicada pela primeira 

vez no ano de 1926, em um trabalho de Bogartus, nas Ciências Sociais, como entrevistas 

grupais. Após, surgiram nos anos de 1940 utilizados inicialmente por Paul Lazarsfeld, Robert 

Merton e colegas na Agência de Pesquisa Social Aplicada da Universidade de Colúmbia para 

testar as reações às propagandas e transmissões de rádio durante a Segunda Guerra Mundial 

(FLICK, 2009). E, em 1952, Thompson & Demerath estudaram sobre fatores que afetavam a 

produtividade de trabalhos em grupo. 

No período que seguiu à Segunda Guerra Mundial, métodos de grupos focais se 

tornaram “[...] pilares da pesquisa com emissão de mensagens, marketing e opinião pública” 

(KIDD e PARSHALL, 2014 apud FLICK, 2009, p.25). 

Grupos focais também desfrutaram de considerável popularidade dentro da 

pesquisa do desenvolvimento organizacional, particularmente desenvolvida pela equipe do 

Instituto Tavistok em Londres durante os anos de 1940. Essa pesquisa era focada no cliente, 

definindo-se o problema, realizando as tentativas de resolução e somente após, chamando os 

especialistas para tratarem das questões identificadas. 

Hart e Bond (1995, p.24) descrevem essa abordagem permitindo “[...] trabalharem 

o conflito por um processo terapêutico fundamentado em pesquisa-ação”. 

Grupos focais pode ser uma poderosa ferramenta de relações públicas. Festervand 

(1998) pontuou que podem ser utilizados para justificar decisões que já foram tomadas, e o 

pesquisador deve estar atento ao potencial de cada colaborador. 

Os grupos focais têm evoluído continuamente ao longo de sua história, com 

algumas modificações nas partes componentes dos roteiros, nos materiais de estímulo, nos 

conteúdos das questões, no estilo dos moderadores e na natureza do envolvimento dos 

participantes. 

Grupo Focal tem como vantagem enquanto metodologia permitir análise de 

declarações e relatos sobre experiências vivenciadas nas práticas educacionais no Ensino 

Superior que é o objeto de estudo principal. 

Grupos Focais levantam debates metodológicos gerando visões conflitantes que 

podem emergir, pois a flexibilidade que é seu objetivo principal e seu potencial para o uso em 
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uma grande variedade de contextos, depende da clarificação da proposta e da segurança do 

pesquisador (FLICK, 2009). 

A definição que melhor se aplica a Grupo Focal de acordo com Kitzinger e 

Barbour (1999, p.20) é: “Qualquer discussão de grupo pode ser chamada de um grupo focal, 

contanto que o pesquisador esteja ativamente atento e encorajando às interações do grupo”. 

Quer dizer, garantindo que os participantes conversem entre si e em vez de interagir somente 

com o pesquisador ou moderador, relaciona-se com o roteiro das atividades; com a seleção 

dos materiais de estímulo que incentiva a interação, como com as decisões tomadas em 

relação à composição do grupo para propiciar uma discussão apropriada apresentando 

experiências ou perspectivas variadas para que ocorra um debate ou diferenças de opinião. 

O pesquisador tem de estar atento às diferenças em relação às perspectivas, 

observando as interações do grupo; as dinâmicas; as atividades nas quais se engajam, seja 

formando um consenso, desenvolvendo estrutura explicativa, interpretando mensagens, sejam 

tendo prioridades competitivas. 

Segundo Borges e Santos (2005), Grupo Focal é uma entre as várias modalidades 

de entrevista em grupo para discussão de um determinado tema. 

Para Perosa e Pedro (2009), é uma forma de coleta de dados realizada diretamente 

por meio da fala de um grupo relatando suas experiências e percepções em torno de um tema 

pouco conhecido pelo mesmo, com levantamento de hipóteses, objetivando a interação entre 

os participantes e o pesquisador (ASHIDAMINI e SAUPE, 2004). 

A técnica do Grupo Focal permitiu, no nosso caso concreto, a relação afetiva e 

direta com os participantes do estudo, devido à escuta repleta de significados que organizam e 

estruturam o modo de vida das pessoas e suas relações com os objetos que são categorizados 

por meio da análise de conteúdo. 

Quando se aborda Grupos Focais pontua-se ao que se constitui em uma 

importante técnica de coleta de dados em pesquisas qualitativas. Com o propósito de ampliar 

a sua utilização e promover aos participantes como sujeitos ativos de pesquisas na área da 

saúde, o presente estudo teve por objetivo propor o grupo focal como técnica de coleta e de 

sua posterior análise de dados qualitativos. 

Tal proposição representa uma estratégia metodológica para as pesquisas 

qualitativas, além de uma possibilidade de instigar “novos saberes”; de ressignificar posturas 

profissionais e de aproximar a pesquisa dos cenários da prática possibilitando meios 

facilitadores para criar a rede de informações constatada nos Planos de Disciplinas, nas 

Avaliações Institucionais e finalmente nas entrevistas individuais. 
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Na busca por uma caracterização dessa técnica utilizaram-se as Metodologias 

Ativas que pressupõe um processo reconstrutivo da aprendizagem permitindo o 

estabelecimento de diferentes tipos de relações entre fatos e objetos, que desencadeie 

ressignificações e que contribua para a reconstrução do conhecimento e a produção de novos 

saberes (DEMO, 2004). Esta perspectiva transformadora vai exigir mudanças didáticas nos 

currículos, já que a complexidade dos problemas atuais exige novas competências além do 

conhecimento específico (Tabela 07). 

 

 

Tabela 7 – As Metodologias Ativas Propõem 

 
Fonte:PICANÇO, A. C. Jr; MILANI, A.H.; GEMIGNANI, E.Y.M.Y. et.. al. Como aplicar os fundamentos teóricos do EpC 

na prática docente?. In: CAMPOS, D.A. (org.) Docência no Cenário do Ensino para a Compreensão: Metas de 

Compreensão. São Paulo: UNICID, 2010. 

 

A promoção da flexibilidade do currículo e da organização pedagógica confere ao 

professor: Maior autonomia; Maior responsabilidade nas estratégias de ensino relativas ao 

currículo; na sua avaliação, na seleção crítica; na produção de cenários de aprendizagem; 

materiais curriculares, o que requer dele, também, Formação Continuada (VEIGA, 2004). 

Para se trabalhar com Metodologias Ativas, os Grupos Focais devem contemplar: 

A diversidade de Metodologias; Estratégias de ensino e atividades de aprendizagem, com 

vista ao desenvolvimento de uma educação transformadora que, ao discutir assuntos 

relevantes para a vida em sociedade, transmita aos participantes, conhecimentos que lhes 

permitam conhecer; criticar e transformar a realidade em que vivem e permita a sua formação 

integral como cidadãos solidários; críticos; intervenientes e autônomos, o que tornará 

significativa a sua aprendizagem e a de seus alunos (PIRES, 2009). 

Colaboração

Trabalho em Grupo
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Deve-se, portanto, sensibilizar por meio dos Grupos Focais a adoção da 

“Pedagogia da Interação” em lugar da “Pedagogia da Transmissão”. 

As metodologias ativas tornam-se uma concepção educativa que estimula 

processos construtivos de ação-reflexão-ação (FREIRE, 2010), em que o estudante tem uma 

postura ativa em relação ao seu aprendizado numa situação prática de experiências, por meio 

de problemas que lhe sejam desafiantes e lhe permitam pesquisar e descobrir soluções, 

aplicáveis à realidade. 

Uma das técnicas utilizadas é a Metodologia da Problematização, onde o 

facilitador deverá conduzir os participantes a observarem a realidade.  Em seguida, discutir 

em pequenos grupos (Grupos Focais) os conhecimentos prévios sobre a situação, propondo 

uma reflexão e uma análise que conduzam à identificação dos pontos chave do problema, para 

posteriormente, teorizar gerando hipóteses sobre as causas para a resolução do problema e 

aplicá-las à realidade (Tabela 08).  

 

Tabela 8 – Etapas da Metodologia pela Problematização 

 

 
FONTE: RIBEIRO, L.R. de C. Aprendizagem Baseada em Problemas uma experiência no ensino superior. 

São Carlos: EduFSCAR, 2008. 

 

 

 

Tanto na Aprendizagem Baseada em Problemas quanto na Metodologia da 

Problematização, a utilização de problemas é o processo natural de aprendizagem 

significativa da vida real no processo de construção do conhecimento. 

METODOLOGIA

Observação da Realidade: o
grupo analisa e discute o seu
nível de conhecimento sobre o
assunto observado; identifica
aquilo que na realidade está
inconsistente, preocupante,
problemático.

Teorização: os elementos do 
grupo checam o que já sabem 

e analisam o que precisam 
saber para pesquisar a 

resposta aos problemas 
levantados.

PROBLEMATIZAÇÃO

Pontos Chave: é feita uma 
síntese do que é importante 
investigar sobre o problema, 
visando à transformação da 

realidade.

Aplicação à Realidade:
voltam ao grupo para trocar
informações e organizar o
conhecimento adquirido,
aplicam ou propõem
intervenções na realidade e
socializam o resultado para
outros sujeitos.
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Em essência, a Metodologia Ativa de ensino-aprendizagem implica currículos 

integrados e organizados por módulos de ensino (em substituição a currículos estruturados em 

e por disciplinas), com relações mais horizontais e democráticas entre alunos e professores, 

fundamentando-se em uma filosofia educacional superadora da Pedagogia da Transmissão, 

que adota a Pedagogia Crítico-Reflexiva na construção do conhecimento (FREIRE, 2010). 

Nóvoa (2000) ressalta que o professor, ao deslocar a atenção exclusiva dos 

saberes que ensina para as pessoas a quem esses saberes irão ser ensinado, sente a necessidade 

imperiosa de refazer uma reflexão sobre o sentido do seu trabalho. 

Faz-se necessário que essa reflexão tenha, simultaneamente, uma dimensão 

individual (autorreflexão) e uma dimensão coletiva (reflexão compartilhada). O papel ativo do 

docente, nos processos educacionais, deve-se refletir no desenvolvimento de uma atitude que 

se articule com a prática interdisciplinar, ao promover rupturas nos modos convencionais de 

conceber e praticar a educação. 

Nesta atuação exige-se que o professor esteja sempre avaliando seu trabalho, 

verificando se a sua proposta metodológica está adequada à realidade, se a sua relação 

professor-aluno traz felicidade e se leva à aprendizagem significativa. 

Nóvoa (2000) complementa esta questão ao salientar que as Universidades e 

Faculdades irão progressivamente conceder maior atenção aos processos de: 

 

Tabela 09– Universidades Versus Faculdades 

 

UNIVERSIDADES                           Acompanhamento dos alunos, sob as formas de orientação e 

tutoria. 

 

FACULDADES De aconselhamento e integração dos alunos em grupos de pesquisa. 

. 

               Fonte: Nóvoa (2000). 

 

Portanto, pensar numa Pedagogia Inovadora é pensar: Numa educação crítica; 

transformadora, cujos conhecimentos devem ser construídos de forma dinâmica; coletiva; 

cooperativa; contínua; interdisciplinar; democrática; participativa; transdisciplinar, pois só 

assim se pode contribuir para o processo de conscientização dos sujeitos para uma prática 

social emancipatória.  

Para se avaliar técnicas onde se utiliza Metodologias Ativas deve-se levar em 

consideração: 

- Função Prognóstica: consiste em avaliar conhecimentos e habilidades prévios, 

para sanear as dificuldades e nivelar os conteúdos, estratégias e procedimentos adequados ao 

grupo de estudantes. 
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-Função Diagnóstica: verificar os conhecimentos e habilidades, previstos nos 

objetivos, que os educandos assimilaram. 

-Função Classificatória: divide-se em três grandes domínios: o cognitivo, que 

abrange o aprendizado intelectual; o afetivo, que se refere ao modo como assimilam os 

aspectos atitudinais, valorativos e éticos; e os psicomotores, que avaliam as habilidades de 

desempenho. 

 

Para iniciar o trabalho com Grupo Focal argumentou-se que se trata de uma 

entrevista em grupo a princípio, na qual a interação configura-se como parte integrante do 

processo a fim da pesquisadora ter conhecimento das relações entre os grupos. No processo, 

os encontros grupais possibilitaram aos participantes explorarem seus pontos de vista, a partir 

de reflexões sobre um determinado vocabulário, gerando suas próprias perguntas e buscando 

respostas pertinentes à questão da investigação que lhe foram lançadas.  

Desse modo, o grupo focal nesta pesquisa atingiu um nível reflexivo que outras 

técnicas não conseguiriam alcançar, revelando dimensões de entendimento que, 

frequentemente, permaneceriam inexploradas pelas técnicas convencionais de coleta de dados 

no âmbito desta pesquisa.  

O reconhecimento dos grupos focais como espaços privilegiados para o alcance 

de concepções grupais acerca de uma determinada temática tem potencializado sua utilização 

nesta área da produção de conhecimento. 

Considerando a dinamicidade e circularidade do grupo focal, bem como a 

necessidade da diversificação de métodos nas pesquisas, a proposição de utilizá-lo como 

técnica de coleta de dados apresenta-se como um desafio necessário e pertinente. Nessa 

perspectiva, poderia haver o deslocamento da posição do participante como porta-voz de 

determinado fenômeno para sujeito ativo no processo analítico e interpretativo de dados 

qualitativos. 

Usamos a técnica do Grupo Focal por estar mais próxima da realidade da Área da 

Saúde e por permitir discussões que dialogam sobre um tema onde todos participam, ao 

receberem estímulos apropriados para o debate. Essa técnica se distingue por suas 

características próprias, principalmente pelo processo de interação grupal, que é resultante da 

procura de dados (DALL’AGNOL e TRENCH, 1999). 

Em uma vivência de aproximação, permite que o processo de interação grupal se 

desenvolva, favorecendo trocas, descobertas e participações comprometidas. Também 
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proporciona descontração para os participantes responderem as questões em grupo, em vez de 

individualmente (DEBUS, 1997; DALL’AGNOL; TRENCH, 1999). 

Cabe enfatizar que o Grupo Focal permitiu à pesquisadora não só examinar as 

diferentes análises das pessoas em relação ao tema, “Formação Continuada”, como também 

proporcionou explorar como os fatos foram articulados, confrontados e alterados por meio da 

interação grupal e, ainda, como isto se relacionou à comunicação dos pares e às normas 

grupais (SEHNEM, 2011). 

Salienta-se aqui a construção e o uso do guia de temas, que serviu como um 

esquema norteador sistematizando questões e objetivos para cada Grupo Focal. Percebeu-se 

que a sua importância não se relacionava à quantidade de questionamentos, mas à qualidade 

da elaboração e da aplicação, de acordo com os objetivos de cada encontro. 

Nesse sentido, foi possível, por meio da observação atenta, manter a discussão em 

foco, aprofundando, esclarecendo e solicitando exemplos aos participantes. Algumas das 

questões constantes do guia são citadas a seguir: 

a) Vocês tem noção do que é grupo focal?  

b) Qual a primeira ideia que lhe vem à mente, quando falamos em Formação 

Continuada?  

c) Como você expressa sua necessidade de atualização no dia-a-dia? 

d) Como transparecem as questões de Formação Continuada na prática em sala de 

aula, e como são conduzidas essas questões?  

e) Como eram tratadas as questões relativas à Formação do Professor, 

anteriormente? 

f) Qual é a imagem de professor para você?  

g) Como você se vê e se sente, como professor?  

h) Como você se vê e se sente, como profissional? 

Em todos os momentos dos Grupos Focais, procurava-se manter a atenção 

máxima nos depoimentos dos professores. Percebiam-se as expressões não verbais 

comunicadas ao longo das discussões, porém, como nem sempre era possível apreendê-las, 

contou-se com a ajuda de uma observadora. 

Além de proporcionar o apoio logístico na operacionalização de cada encontro, 

ela se mantinha atenta aos sinais e os registrava no diário de campo da pesquisadora. 

(DALL’AGNOL e TRENCH, 1999apud RESSEL et. al., 2008). 

Para a participação no Grupo Focal foi colhida assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido (apêndice B) como também foi firmado um termo de 
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compromisso entre os professores, chamado de setting, ou contrato grupal, com a finalidade 

de assegurar o sigilo ético e facilitar o processo interacional. 

Optou-se, neste estudo, para composição dos grupos, pelo critério de 

compartilhamento do mesmo local de trabalho e da mesma solicitação por eles elencada em 

reuniões pedagógicas, ou seja, a necessidade de “se tornarem professores”, pois, devido à 

formação acadêmica em saúde, a maioria era “profissional da saúde” que se encontrava em 

sala de aula com titulação de “mestres e doutores” conforme exigência legal. Isso favoreceu 

os relatos de experiências, necessidades, valores, prioridades, as quais propiciaram a interação 

na temática em foco. 

O local sempre foi preparado de forma acolhedora, a fim de que os professores 

percebessem que: aquele espaço e momento pertenciam somente a “eles”. Acordou-se a não 

utilização de gravador para que se sentissem mais a vontade para colocar suas ideias e não 

tivessem o sentimento de estarem sendo “vigiados” (sic). 

Tudo que se anotava de suas falas, no final do “encontro” era socializado para 

que se houvesse a necessidade de acréscimos ou exclusão fosse feito diante dos participantes. 

Este vínculo de confiança que foi se estabelecendo, creio que despertou o desejo de retornar, 

ou seja, de vir novamente, de se dar o direito de “apreender” (ANASTASIOU, 1998). 

A pesquisa consistiu em um acompanhamento longitudinal pelo período de 01 

(um) anos e 06 (seis) meses por meio de sessões com os Grupos Focais formados por 04 

(sete) grupos com 05 (cinco) componentes em cada um, pertencentes aos Cursos de 

Graduação da Área da Saúde e do Núcleo Docente Estruturante, onde os grupos não eram 

fixos em cada sessão, ou seja, a cada encontro, havia um rodízio entre os integrantes com 

objetivo de que todos tivessem convívio entre si, independente do Curso que fizessem parte 

no cotidiano, para que as trocas de experiências fossem mais enriquecedoras.  

No início o diálogo entre os pares e dos pares para com a pesquisadora, mediadora 

e observadora foi tímido, fragmentado e aos poucos foi se tornando dinâmico, participativo e 

as narrativas mais complexas (MASSI, et. al.,2009). 

Na pesquisa de Massi e colaboradores (2009) o sujeito, significado e o processo 

de apropriação da linguagem são enfatizados durante o trabalho investigativo mediante a 

interação social e verbal, ressaltando, então, as possibilidades do sujeito de pesquisa no 

desenvolvimento de sua linguagem e na compreensão da problemática levando os 

participantes à resolutividade. 
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A entrevista estruturada foi à outra técnica de recolha de dados com maior 

relevo nesta pesquisa. Para Minayo (2009, p. 64), a entrevista como fonte de informações 

pode fornecer dados secundários e primários de duas naturezas: 

 

a. Os primeiros dizem respeito a fatos que o pesquisador poderia conseguir      

por meio de outras fontes como censos, estatísticas, registros civis, documentos e 

outros; 

b. Os segundos – que são objetos principais da investigação qualitativa – 

referem-se a informações diretamente construídas no diálogo com o indivíduo 

entrevistado e tratam da reflexão do próprio sujeito sobre a realidade que vivencia. 

 

A entrevista consiste num diálogo estruturado entre o entrevistador e o 

entrevistado. Trata-se de uma técnica de recolha de informação e que precisa ter fidedignidade 

no momento de transcrever e analisar as resposta para que seja eficaz. É um dos principais 

instrumentos das pesquisas qualitativas. 

As pesquisas qualitativas, conforme Creswell (2010) têm várias ameaças à 

validade que levantarão questões sobre a competência de um experimentador e, portanto, os 

pesquisadores experimentais precisam identificar ameaças potenciais à validade interna e 

externa para evitá-los, ou minimizá-los. O autor ainda afirma que: 

 

Várias concepções filosóficas; estratégias de investigação e métodos de coleta de 

dados, análise e interpretação. Além de detalhar as características da pesquisa 

qualitativa, o autor apresenta também ‘dicas de pesquisa’ voltadas para as estratégias 

de investigação. O papel do investigador, em seguida, ganha igual destaque tratando, 

inclusive, sobre as questões éticas na relação pesquisador – participantes 

(CRESWELL, 2010, p. 206). 

 

Segundo o autor, antes de passar à interpretação e análise dos dados, faz-se 

necessário ater-se cuidadosamente a lista de possíveis abordagens para se proceder à coleta de 

dados qualitativos. Isso pode ser feito através de um quadro detalhado, especificando os 

procedimentos sobre a validação da precisão das informações coletadas. O que irá influenciar 

a confiabilidade e validade da pesquisa. Pois se sabe que a pesquisa qualitativa é uma maneira 

de explorar e entender o significado que os indivíduos ou os grupos atribuem a um problema 

social ou humano. 

Para Minayo (2009), na pesquisa qualitativa, a observação é considerada parte 

essencial do trabalho de campo e o estudo de caso e seu principal instrumento de trabalho é o 

diário de campo, onde o pesquisador anota todas as informações que não fazem parte do 

material formal das entrevistas. 

Creswell (2007) destaca as vantagens das observações e das entrevistas. Com 

relação às observações, traz como vantagens: o pesquisador tem uma experiência em primeira 

mão com os participantes; pode registrar informações à medida que elas são reveladas; 
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aspectos não usuais podem ser notados durante a observação; útil para explorar tópicos que 

podem ser desconfortáveis para os participantes discutirem. 

Quanto às vantagens das entrevistas, destaca: serem úteis quando os participantes 

não podem ser observados diretamente; permitirem aos participantes podem fornecer 

informações históricas; permitir ao pesquisador “controlar” a linha de questionamento. 

Laville e Dionne (1999, p. 187-188) também colocam vantagem quanto à 

utilização das entrevistas, razão pela qual se justifica a escolha deste instrumento na pesquisa 

em pauta: 

 

Esta não estando irremediavelmente presa a um documento entregue a cada um dos 

interrogados os entrevistadores permite-se, muitas vezes, explicitar algumas questões 

no curso da entrevista, reformulá-las para atender às necessidades do entrevistado. [...] 

Chegam até a acrescentar perguntas para fazer precisar uma resposta ou para fazê-la 

aprofundar: Por quê? Como? Você pode dar-me um exemplo? E outras tantas sub 

perguntas que trarão frequentemente uma porção de informações significativas. 

 

O conteúdo das entrevistas, no nosso caso, buscou investigar a formação 

continuada dos professores da Área da Saúde da Faculdade do interior do Estado do Ceará e a 

articulação entre o saber teórico e a aplicabilidade em sala de aula, buscando compreender 

quais as implicações deste processo para a melhoria da prática docente. 

Para tanto, buscou-se junto aos professores, indicativos relacionados aos saberes 

necessários à função do professor, adequação da formação às necessidades da sala de aula, 

consideração dos saberes dos professores pelos formadores, contribuições da troca de 

experiência no curso de formação continuada para o planejamento das aulas, formação 

continuada centrada no ensino-aprendizagem, reflexão sobre a prática, referencial teórico, 

metodologia adotada e atividades realizadas e sugeridas, mudança na prática pedagógica após 

participação na formação continuada, contribuições da formação continuada à qualificação do 

professore à melhoria da qualidade do ensino. 

Foi realizada a legitimação da entrevista informando ao entrevistado que se 

tratava de um trabalho de investigação no âmbito de Tese de Doutoramento e que os dados de 

identificação solicitados serviriam, para efeito de interpretação das respostas. Posteriormente 

foi-lhe pedida autorização para participação da entrevista, quando solicitaram, antes de 

assinarem o aceite, terem acesso às perguntas que seriam feitas, para após assinarem o devido 

documento, assegurarem o anonimato das suas opiniões. As entrevistas não foram gravadas, 

pois não houve o consentimento dos entrevistados, os quais seguiram um roteiro de perguntas 

acerca do objeto de estudo.    
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As entrevistas foram realizadas individualmente somente com os professores do 

Núcleo Docente Estruturante dos Cursos da Área de Saúde, por cumprirem carga horária de 

40 (quarenta) horas semanais, o que facilitou a realização da pesquisa.  

A entrevista foi realizada uma a uma, onde a pergunta foi lançada e o entrevistado 

explanava o que entendia da questão. foi realizada numa que possui acesso restrito e, portanto, 

dá às pessoas a privacidade necessária a fim de que se sintam acolhidas e confortáveis sem 

interferências. Assim o entrevistador pôde se concentrar no fluir da conversa e anotar 

pormenores que considerasse interessante para posterior análise da mesma.  

As perguntas usadas nas entrevistas foram às mesmas para todos os professores e 

coordenadores dos Cursos da Área da Saúde. Cada um respondia de acordo com o seu 

entendimento, tendo-o (a) como protagonista da questão em pauta. Depois da entrevista 

realizada, o entrevistador leu minuciosamente, transcrevendo-as tal qual era escrita à palavra. 

Após a sua transcrição foi realizado seu tratamento e análise recorrendo à análise de conteúdo. 

O desafio maior foi analisar as falas, primeiro: individualmente com legitimidade e depois 

tentando confrontá-las com so dados provenientes das sessões de Grupo Focal, e interpretá-las 

sem fazer juízo de valor.  

A intenção ao escolher a entrevista estruturada foi precisamante associar os seus 

resultados aos obtidos nas sessões de grupos focais, tendo mais uma aplicação prática de 

pesquisa aos professores do núcleo docente estruturante dos Cursos da Área da Saúde 

possibilitando no envolvimento por meio do diálogo com seu problema singular, ter a 

possibilidade de criar, aperfeiçoar procedimentos e refletir sobre os até então aplicados. 

Devendo-se produzir com auxílio de linguagem precisa, compreensão estruturada, consistente 

e estável da realidade, para reproduzir o conhecimento justificável garantido objetivação em 

todo o relato das entrevistas. 

A representação da realidade das entrevistas é, justamente, um dos objetivos 

fundamentais da construção exercida pela linguagem cuja motivação básica é a argumentação 

(RORTY, 2000a). 

O limite da objetividade está em:  

a) Escolher a linguagem adequada ao entrevistado tendo como “foco” a 

objetividade.  

b) Elaborar uma interpretação compreensível e justa perante os pares. 

O momento da interpretação tem que incluir uma dimensão reflexiva iniciando 

durante a própria entrevista, espontaneamente. É preciso estar atento a todos os factos e 

guardá-los para o momento da análise (GOULD, 2001). Toda interpretação é uma recriação. 
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Cada pesquisador – autor tem seus objetivos quando interpreta entrevistas, neste caso, a 

Formação Continuada de Professores da Área de Saúde. O que se exige é que se faça com 

evidência argumentativa objetiva e justificável. 

Esta entrevista mostrou as principais dificuldades que muitos professores 

enfrentavam em relação às estratégias em sala de aula, como também apontou os principais 

fenômenos que geravam essas dificuldades. Dificuldades que foram também detetadas a partir 

do estudo do acervo documental em que a Faculdade disponibilizou. 

 

 

6.2.2. Técnicas de análise de dados: a análise de conteúdo 

 

Após a realização a coleta de dados desta pesquisa realizada através de grupos 

focais e das entrevistas, eles foram remetidos à análise de conteúdo (Bardin, 2009). Análise de 

conteúdo que associada ao grupo focal possibilita, no entender de Malinoswki (1984), uma 

nova técnica de investigação e de interpretação associando a objetividade científica e vivência 

pessoal. 

A Análise de Conteúdo de Bardin (2009) é um campo transdisciplinar que 

envolve a maioria das Ciências, neste caso específico, Ciências da Saúde, assumindo tradições 

de análise derivadas da fenomenologia, da hermenêutica, do pós- positivismo, do humanismo, 

do construtivismo, entre outras, adotado por inúmeros métodos de investigação para o estudo 

de um fenômeno local, procurando encontrar sentido e interpretar os significados que, no caso 

específico, os professores dão a eles. 

A análise de conteúdo procura trazer à pesquisa científica uma concretização e 

operacionalidade da metodologia de investigação que Laurence Bardin (2009) aplicou às 

técnicas de Análise de Conteúdo em investigação psicossociológica e nos estudos das 

comunicações de massas. Segundo Bardin (2009, p. 15):  

 

Descrever a história da análise de conteúdo: é essencialmente referenciar as 

diligências que nos Estados Unidos marcaram o desenvolvimento de um instrumento 

de análise de comunicações é seguir passo a passo o crescimento quantitativo e a 

diversificação qualitativa dos estudos empíricos apoiados na utilização de uma das 

técnicas classificadas sob a designação genérica de análise de conteúdo; é observar a 

posteriori os aperfeiçoamentos materiais e as aplicações abusivas de uma pratica que 

funciona há mais de meio século. 

 

Para Bardin (2009), a análise de conteúdo torna-se um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do 

conteúdo das mensagens, levando-se em consideração dois pontos fundamentais: 
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a) A exploração do material: que consiste na operação de analisar o texto 

sistematicamente em função das categorias formadas anteriormente (BARDIN, 2009; 

MINAYO, 2007). 

b) O tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação, que compreende 

a organização da análise; a codificação de resultados; as categorizações; as inferências; e, por 

fim, a informatização da análise das comunicações (BARDIN, 2009; MINAYO, 2007). 

Considera-se que a obra de Laurence Bardin (2009) possui um rigor metodológico, com 

uma organização propícia à compreensão aprofundada do método e, ao mesmo tempo, traz ao 

pesquisador um caminho que produz sentido e significados na diversidade de amostragem 

presentes no mundo acadêmico. 

Há necessidade de se conhecer mais profundamente em que consiste a Análise de 

Conteúdo. Bardin (2009) faz uma reflexão sobre a importância da análise de conteúdo onde 

pontua que historicamente, com a era da informática, alguns fenômenos primordiais acabam 

por afetar a investigação e a prática da análise de conteúdo. 

Para Bardin (2009), o primeiro é a utilização do computador; o segundo o interesse 

pelos estudos inerentes à comunicação visual e o terceiro é a inviabilidade de precisão dos 

trabalhos linguísticos. Assim, a autora, utiliza como marco após meados dos anos 1970, como 

momento histórico importante da proliferação dos computadores pessoais e as experiências 

em inteligência artificial, aumentando, neste contexto, a esperança nas possibilidades 

informáticas. Contudo, a análise de conteúdo multiplica as aplicações ao concentra-se na 

transposição informática, em matéria de inovação metodológica.  

 

Mas observa com interesse as tentativas que se fazem no campo alargado da análise 

de comunicações: lexicometria – é um procedimento metodológico e tecnológico - 

objetivo, descritivo, indutivo e científico – para tratar estatisticamente dados 

qualitativos de fundo quantitativo para a caracterização topológica e combinatória de 

elementos lexicais de um corpus dado e delimitado, a fim de que a trajetória do 

discurso, por operações conhecidas e controladas, seja balizada, e a topologia e a 

combinatória dos elementos lexicais do corpus caracterizadas, enunciação 

linguística, análise de conversação, documentação e base de dados, etc. (BARDIN, 

2009, p.27). 

 

A análise de conteúdo, segundo Bardin (2009), faz-se principalmente pela prática 

da escuta associada ao conhecimento teórico e ao rigor da interpretação. Para uma 

aplicabilidade coerente do método, de acordo com os pressupostos de uma interpretação das 

mensagens e dos enunciados, a Análise de Conteúdo deve ter como ponto de partida uma 

organização. 
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As diferentes fases da análise de conteúdo organizam-se em torno de três polos, 

conforme Bardin (2009):  

1. A Pré-análise: a missão desta primeira fase é, além da escolha dos documentos 

a serem submetidos à análise. Para tanto, escolheu-se como amostras de onde resultaram os 

tais documentos a serem analisados: grupos focais e a análise documental (Planos de 

Disciplina e Avaliação Institucional – CPA – semestralmente feita pelos alunos, professores, 

coordenadores, diretores e corpo técnico – administrativo), que tem por temática “educação”, 

ou possuem objetivos educativos, isto é, são fontes de construção de conhecimento 

compartilhado. Encontrou-se nessa rede de informações e formações, vários tópicos, que 

dizem respeito à pré-análise e, principalmente à escolha das perguntas para a entrevista 

estruturada. Os dados provenientes da entrevista também foram objecto dessa pré-análise. 

Cabe dizer que, como se partiu de um “universo de documentos de análise” (BARDIN, 2009, 

p.122), trata-se, portanto, de reconhecer que para um trabalho mais profícuo de Análise de 

Conteúdo é necessário restringir as amostragens.  

2. A exploração do material: “A análise pode se efetuar numa amostra desde 

que o material a isso se preste. A amostragem diz-se rigorosa for uma parte representativa do 

universo inicial” (BARDIN, 2009, p.123) e, por fim, 

3.  O tratamento dos resultados: a inferência e a interpretação (2009, p.121). A 

análise de conteúdo segundo Bardin (2009) faz-se principalmente pela prática da escuta 

associada ao conhecimento teórico e ao rigor da interpretação. 

 

Foi este o prcedimento que se procurou seguir relativamente aos dados coletados. 

Procurando ainda realizar-se o cruzamento dos dados provenientes do uso das diversas 

técnicas de recolha dos dados. Lembramos que as principais técnicas de recolha de dados 

nesta pesquisa foram os grupos focais e as entrevistas. 

Desta forma, os procedimentos de análise dos dados foram divididos em duas 

grandes fases, a saber: análise sessões de grupos focais; e análise dos dados que emergiram 

das entrevistas estruturadas concomitantes às conclusões obtidas nas sessões dos grupos 

focais. 

Terminada a análise de cada sessão do grupo focal, foi dada sequência na 

investigação com a realização das entrevistas com cada professor pertencente ao Núcleo 

Docente Estruturante dos Cursos da Área de Saúde que também participaram das sessões de 

grupo focal, individualmente, e o tratamento das respostas nelas recolhidas. A análise tomou 
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como princípio a frequência das respostas obtidas por meio das questões que foram feitas aos 

20 (vinte) professores.  

Em seguida os dados originados das respostas foram colocados em quadros (em 

anexo), interpretados e analisados em termos de pontos convergentes e divergentes entre eles, 

correlacionando com as vivências das 06 (seis) sessões de grupos focais. 

 

 

6.3 O Contexto da Pesquisa 

 

Ao conhecer, caracterizar, analisar e elaborar sínteses sobre o contexto da 

pesquisa, o pesquisador dispõe atualmente de diversos instrumentos metodológicos. Sendo 

assim, o direcionamento do tipo de pesquisa que será empreendido dependerá de fatores 

como: o lócus da pesquisa; universo e participantes. 

Goldenberg (2002, p. 14) sintetiza esse pensamento: “[...] o que determina como 

trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se escolhe o caminho quando se sabe aonde 

se quer chegar”. 

O uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e valorizado. A riqueza de 

informações que deles se pode extrair e resgatar justifica o seu uso em várias áreas das 

Ciências Humanas e Sociais, porque possibilita ampliar o entendimento de objetos cuja 

compreensão necessita de contextualização histórica e sociocultural. 

 

[...] o documento escrito constitui uma fonte extremamente preciosa para todo 

pesquisador nas ciências sociais. Ele é, evidentemente, insubstituível em qualquer 

reconstituição referente a um passado relativamente distante, pois não é raro que ele 

represente a quase totalidade dos vestígios da atividade humana em determinadas 

épocas. Além disso, muito frequentemente, ele permanece como o único testemunho 

de atividades particulares ocorridas num passado recente. (CELLARD, 2016, p. 

295). 

 

O contexto permite acrescentar a dimensão do tempo à compreensão do social, o 

lócus da pesquisa, a observação do processo de maturação ou de evolução de indivíduos, 

grupos, conceitos, conhecimentos, comportamentos, mentalidades, práticas, entre outros 

(CELLARD, 2016). 

 

6.3.1 Lócus da Pesquisa: Evolução Histórica 

 

A Instituição de Ensino Superior, campo da pesquisa, está localizada no interior 

do Ceará sendo criada no dia 09 de agosto de 1999, como uma sociedade civil, com 
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personalidade jurídica, de direito privado, com registro no Cartório do 3º. Ofício da cidade de 

Sobral – CE, às fls. 72-79, no Livro A-2, com prazo indeterminado de duração, com sede na 

cidade de Sobral, no Estado do Ceará, reconhecida pelo Município, Estado e União, como 

Pessoa Jurídica de Utilidade Pública. 

Considerando a Instituição como ambiente propício para a operância, 

investigação, criatividade e busca do novo, realizaram-se estudos no sentido de diagnosticar a 

situação da Educação na região de abrangência. Com necessidade de novos Cursos Superiores 

Presenciais e na Modalidade a Distância surge a Faculdade, que a princípio criou o Curso de 

Bacharelado em Teologia, como determinação de sua Mantenedora para depois dar início a 

uma série de Cursos de Graduação que atende estudantes provenientes de 55 (cinquenta e 

cinco) municípios da Zona Noroeste do Ceará, que expandiu a partir da autorização dos 

Cursos na Modalidade a Distância para outras Regiões do País. 

Começando com o Curso de Teologia Livre em 1999, verificou-se que a Região 

Noroeste do Ceará, apesar de ter uma Universidade Pública Estadual, continuava muito 

carente em Educação Superior. Logo, que surgiu o Parecer nº. 241/99, de 15 de março de 

1999 submeteu ao Processo de Autorização junto ao MEC, Projeto do Curso de Teologia 

(Portaria MEC/SESu nº 1745 de 07/07/2003) até então considerado Curso Livre, coroado com 

o Reconhecimento em 2007 (Portaria MEC/SESu nº164 de 16/02/2007). 

No ano seguinte, juntamente com os professores da IES, iniciaram-se as 

atividades de Pós-Graduação (nas áreas de Educação, Direito, Saúde, Informática e MBA) 

que veio aumentando anualmente, pela procura de estudantes egressos de outras IES, vindo 

somar diversos Cursos de Especialização funcionando na sede e fora, de acordo com a 

Resolução nº 01, de 03 de abril de 2001, e posteriormente pela Resolução sucessora de nº 01 

de 08 de junho de 2007, ambas do Conselho Nacional de Educação. 

Em 2005 foram submetidos ao MEC os Projetos de História (Portaria MEC/SESu 

nº 875 de 07/11/2006), Serviço Social (Portaria MEC/SESu nº 59 de 19/01/2007), Medicina 

Veterinária (Portaria MEC/SESu nº 136 de 09/02/2007), Pedagogia (Portaria MEC/SESu nº 

872 de 17/10/2007)e o Programa Especial de Formação Docente - PRODOC (Portaria 

MEC/SESu nº 147 de 29/02/2008), obtendo-se as respectivas Autorizações em 2007 e 2008, 

quando neste mesmo ano protocolizaram-se no MEC novos Cursos na Área da Saúde para 

Autorização: Enfermagem (Portaria MEC/SESu nº 34 de 16/01/2008), Fisioterapia (Portaria 

MEC/SESu nº 34 de 16/01/2008) e Educação Física (Portaria MEC/SESu nº 484 de 

07/07/2008), que foram Autorizados e iniciaram os seus funcionamentos em 2008. 
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A partir de 2008 a IES iniciou construções ampliando seu Campus com 

Laboratórios e Salas de Aulas climatizadas, com recursos audiovisuais de última geração 

(data show, computadores em rede), Biblioteca, Auditório, Hospital de Grandes Animais, 

Ampliação do Hospital Veterinário (hospital de pequenos animais), Estacionamentos, 

Campos de Estágios com convênios efetivados e previsão do início da Construção de um 

Hospital de Referência também para estágio do corpo discente. 

A Faculdade, com sua determinação, após pesquisa com a sociedade, solicitou ao 

MEC para funcionamento em 2009, dos Cursos de Farmácia (Portaria MEC/SESu nº 183 de 

06/02/2009) e Nutrição (Portaria MEC/SESu nº 1141 de 19/12/2008), com objetivo de atender 

as necessidades regionais na área da saúde. Os mesmos foram Autorizados e o início das 

atividades deu-se em 2009. 

No ano de 2011, reconheceu os Cursos de Educação Física (Portaria MEC/SESu 

nº 286 de 22/07/2011); História (Portaria MEC/SESu nº 485 de 19/12/2011); Serviço Social 

(Portaria MEC/SESu nº 279 de 19/07/2011) e o Recredenciamento da IES. Em 2011 recebeu 

as visitas para Credenciamento da Instituição em Educação a Distância, aguardando 

publicação no Diário Oficial da União. 

No ano de 2012, reconheceu os Cursos de Pedagogia (Portaria MEC/SESu nº 12 

de 02/03/2012), Medicina Veterinária (Portaria MEC/SESu nº 22 de 12/03/2012), Fisioterapia 

(Portaria MEC/SESu nº 218 de 01/11/2012), Enfermagem (Portaria MEC/SESu nº 275 de 

14/12/2012). Neste ano recebeu também as visitas para autorização dos Cursos de Pedagogia, 

História e Educação Física na Modalidade a Distância, Medicina e Direito aguardando 

publicação no Diário Oficial da União, ambos na Modalidade Presencial. 

No ano de 2013, autorizou os Cursos de Comunicação Social com Habilitação em 

Jornalismo (Portaria MEC/SESu nº. 119 de 15/03/2013) e Arquitetura e Urbanismo (Portaria 

MEC/SESu nº. 567 de 07 de novembro de 2013); Recomendação do Mestrado de Ciências 

Biológicas na área de Biotecnologia (Portaria MEC/CAPES de nº. 1.296, de 31 de dezembro 

de 2013); e a Renovação de Reconhecimento do Curso de Educação Física (aguardando 

publicação no Diário Oficial da União); Renovação de Reconhecimento do Curso Pedagogia 

(aguardando publicação no Diário Oficial da União). 

No ano de 2014, foi autorizado o Curso de Medicina (Portaria MEC/SESu nº. 13 

de 29 de janeiro de 2014); o Recredenciamento da IES (Portaria MEC/SESu nº. 70 de 30 de 

janeiro de 2014); o Reconhecimento do Curso de Farmácia (Portaria MEC/SESu nº. 112, de 

14 de fevereiro de 2014); o Credenciamento na Modalidade à Distância (Portaria MEC/SESu 

nº. 392, de 6 de maio de 2014); Autorização do Curso de Biomedicina (Portaria MEC/SESu 
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nº.212, de 27 de março de 2014); Autorização do Curso de Educação Física na Modalidade à 

Distância (Portaria MEC/SESu nº. 286, de 16 de maio 2014); Autorização do Curso de 

História na Modalidade à Distância (Portaria MEC/SESu nº. 287, de 16 de maio 2014) e 

Autorização do Curso de Pedagogia na Modalidade à Distância (Portaria MEC/SESu nº. 285, 

de 16 de maio 2014). Recebeu a visita in loco para os Cursos de Tecnologia em Gestão em 

Segurança Privada (Portaria MEC/SESu nº. 669 de 11/11/2014) e Bacharelado em Engenharia 

de Produção (Portaria MEC/SESu nº. 721 de 27/11/2014). Neste mesmo ano foi Renovado o 

Reconhecimento dos Cursos de Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, 

Nutrição e Serviço Social (Portaria MEC/SESu nº. 822 de 30/12/2014). Solicitou e recebeu 

Comissões de Autorização dos Cursos de Graduação nas áreas de Engenharia Civil (Portaria 

nº MEC/SESu nº 539 de21/07/2015), Psicologia (esperando a publicação da Portaria) e 

Odontologia (esperando a publicação da portaria). 

Neste ínterim, a Faculdade vem se destacando como uma Instituição séria, 

participativa na comunidade servindo a população, inclusive estabelecendo parceria com 

outras Instituições de Ensino Superior no sentido de acolher para aulas nos Laboratórios, 

utilização da Biblioteca e Eventos Interinstitucionais. 

A Missão da Instituição é promover educação superior de qualidade formando 

cidadãos capazes de transformar a realidade social, com base em inovações científicas e 

tecnológicas nas diversas áreas do conhecimento, respeitando os princípios éticos, culturais e 

humanistas, visando o desenvolvimento da sociedade. 

Todas as instâncias acadêmicas se mobilizam para o aperfeiçoamento contínuo 

das ações em sintonia com o que se passa no mundo, atentas à modernidade educacional e as 

Inovações Tecnológicas de Informação e Comunicação (TIC’s) e, mais importante que tudo, 

pensando criativamente em soluções que possam ser implementadas, com os recursos 

disponíveis. Daí a necessidade premente da implantação da Modalidade EAD para atender a 

demanda de estudantes que distantes de cidades universitárias necessitam ser atendidos em 

seus desejos de cursar Ensino Superior de qualidade, com professores qualificados na 

plataforma Presencial e EAD, possibilitando a construção do conhecimento, levando em 

consideração as competências, habilidades e capacidades dos estudantes. 

A Faculdade sintetizou objetivamente, a sua Missão Institucional: 

a) Oferecer Ensino de Graduação e Pós–Graduação Lato Sensu e Stricto Sensu em 

caráter Presencial e à Distância de qualidade, para formar cidadãos e contribuir com o 

desenvolvimento sustentável. 
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b) Visão de Futuro, objetivando a formação de profissionais de qualidade, a 

educação terá condições de ser multiplicadora de formadores de altíssima performance, 

mudando o quadro atual em que a região se encontra. 

A Instituição assume como principal prerrogativa a oferta de serviços 

educacionais para atendimento às demandas sociais presentes e futuras, consciente da 

satisfação dessas necessidades. 

Como a pretensão é de desenvolvimento constante com qualidade, além de 

consolidar sua atuação nas áreas em que atua regularmente, é que solicitou ao Ministério da 

Educação (MEC) em 2011 Cursos de Graduação na Modalidade EAD, tendo credenciamento, 

autorização do polo Sobral e de 03 (três) Cursos na Modalidade à Distância (Pedagogia; 

História; Educação Física com Conceito “5”), pois, tem como bandeira o Empreendedorismo, 

com Planejamento Estratégico elaborado pelo Núcleo de Inovação Pedagógica em Educação 

(PRODIPE), que está sob a Coordenação de Projetos de profissionais capacitados na área. 

No Brasil, a inclusão social por meio da expansão do contingente de estudantes 

que têm acesso ao Ensino Superior não é uma opção, mas um imperativo histórico e um 

direito, o que impõe à Faculdade a necessidade de uma formação sintonizada com o mundo 

do trabalho, de ampliação da oferta de vagas, de criação de novos campi e de novos cursos, 

inclusive noturnos e a distância reafirmando seu compromisso cultural e social com os 

diversos contextos com os quais mantêm interlocução: com a cidade em que está localizada 

(Sobral) e com mais 55 (cinquenta e cinco) municípios do entorno; com o ecossistema da 

região do semiárido; com a difusão de conhecimento em âmbito local, estadual, regional e 

nacional e com a internacionalização constitutiva da experiência universitária contemporânea 

onde: docentes e discentes tem a oportunidade de bolsas para estudarem em Programas de 

Mestrados; Doutorados e Ciências Sem Fronteiras em países da Europa; América do Norte; 

Ásia; Canadá, entre outros. 

Cada meta atingida desafia a própria superação. O interesse da Faculdade é 

inovar, criar e ousar, com ideias inteligentes, simples, viáveis em termos econômicos, 

garantindo o ensino de qualidade com Cursos permanentemente em atualização. 

Sua visão de futuro retrata o compromisso com a qualidade, com os resultados e 

com a relevância social do seu papel junto à sociedade: 

 Ser uma Instituição de referência, reconhecida pela qualidade de suas ações e 

resultados. 

 Pelos seus valores Morais, Éticos e Institucionais. 
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A Faculdade tem sua Filosofia Institucional alicerçada nos seguintes valores: 

 Igualdade. 

 Liberdade. 

 Democracia. 

 Solidariedade. 

 Respeito aos Direitos Humanos. 

 Educação Integral. 

 Proteção ao Meio Ambiente. 

 

 

6.4 Universo e Participantes da Pesquisa 

 

A Faculdade pesquisada atende um contingente de 5.514 (cinco mil quinhentos e 

quatorze) alunos distribuídos nos turnos manhã tarde e noite. Sendo: 4.534 alunos da Área da 

Saúde, 482 alunos da Área das Humanas e 498 da Área das Exatas e 2.000 (dois mil) na 

Modalidade em Ensino a Distância. A Faculdade conta com um quadro de 750 (setecentos e 

cinquenta) colaboradores. 

O corpo docente, sujeitos da pesquisa, compõe o Núcleo Docente Estruturante dos 

Cursos da Área da Saúde, 20 (vinte) professores, mestres e doutores em suas áreas de 

conhecimento, responsáveis pelo Projeto Pedagógico do Curso que engloba: desde a Filosofia 

adotada pelo Curso, Perfil, Competências, Habilidades, Processos de Construção do Ensino – 

Aprendizagem e Avaliação, constante análise e verificação da aplicabilidade das estratégias e 

dos resultados obtidos, os quais após várias reuniões e reflexões solicitaram “formação 

continuada”.  

Para compreender a realidade vivenciada que foi pesquisada os sujeitos 

participantes foram selecionados a partir de critérios próprios como: 

 Ser Coordenador de um dos Cursos da Área de Saúde. 

 Ser integrante do Núcleo Docente Estruturante dos Cursos da Área da Saúde, 

pois são professores que permanecem na Instituição 40 (quarenta) horas, viabilizando a 

realização da pesquisa. 

  Ser responsável por uma Gestão do Curso para poder estar a par das 

informações necessárias sobre a evolução do Curso e das necessidades reais dos professores. 

Participaram nesta pesquisa 20 (vinte) indivíduos. Foram realizadas 20 (vinte) 
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entrevistas com o Núcleo Docente Estruturante dos Cursos da Área de Saúde, a saber: 

Enfermagem; Educação Física; Fisioterapia; Farmácia; Nutrição; Medicina Veterinária; 

Serviço Social. A princípio os professores do Núcleo Docente Estruturante do Curso de 

Medicina Humana se propuseram a participar, mas no momento da entrevista desistiram 

alegando “não ter tempo para disponibilizar a esse trabalho que creem não ser, de maior 

relevância” (sic). 

Os mesmos que haviam participado nos grupos focais, em um acompanhamento 

longitudinal pelo período de 01 (um) ano por meio de sessões.  Os Grupos Focais foram 

formados por 04 (quatro) grupos com 05 (cinco) integrantes em cada, pertencentes aos Cursos 

de Graduação da Área da Saúde, e seus respectivos Núcleos Docentes Estruturantes, onde os 

grupos não eram fixos em cada sessão, ou seja, a cada encontro, havia um rodízio entre os 

integrantes com objetivo de que todos tivessem convívio entre si, independente do Curso que 

fizessem parte no cotidiano, para que as trocas de experiências fossem mais enriquecedoras. 

Antes de iniciar a primeira sessão houve necessidade de se explicar o que é Grupo 

Focal para todos os participantes entregando o roteiro com a Proposta a ser trabalhada e abrir 

para perguntas a fim de que não restem dúvidas sobre a participação. 

Creswell (2007) alerta para as questões estratégicas, éticas e pessoais envolvidos 

no processo de pesquisa qualitativa. É importante que o pesquisador “[...] inclua declarações 

sobre experiências passadas que forneçam dados experienciais através dos quais o público 

possa entender melhor o tópico, o ambiente ou os participantes” (CRESWELL, 2007, p. 188). 

Além disso, é preciso comentar as conexões entre o pesquisador e os participantes 

e os locais da pesquisa, empregar estratégias múltiplas para criar confiança no leitor em 

relação à validação dos dados. 

A formação do Grupo Focal é intencional e pretende-se que haja, pelo menos, um 

ponto de semelhança entre os participantes. A semelhança desse grupo é a “Formação 

continuada dos professores da área da saúde”. Optou-se, neste estudo, para composição dos 

grupos, pelo critério de compartilhamento do mesmo local de trabalho, que é a Faculdade, 

lócus da pesquisa. Isso favoreceu os relatos de experiências, necessidades, valores, 

socialização do conhecimento, compreensão e elenco das competências que culminam em 

atitudes, as quais interagem na temática em foco. 

O número de participantes em cada grupo seguiu orientação de estudos acerca do 

grupo focal e o máximo foram 05 (cinco) professores, conforme já referimos acima, 

selecionados pelas cores retiradas da caixa surpresa na entrada da sala a cada nova sessão, 

com objetivo da existência de maior entrosamento entre os participantes e troca de 
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experiências compreendendo o total de 20 (vinte) participantes, conforme também já 

referimos. 

Foram realizadas 06 (seis) sessões de Grupo Focal, com os 04 (quatro) grupos. 

Cada sessão durou por volta de três a quatro horas. As reuniões ocorreram a cada dois meses, 

em dia e hora combinados com os professores. Esse cuidado é uma recomendação para o bom 

desenvolvimento dos grupos focais. 

Antes de iniciar os Grupos Focais, realizaram-se convites individuais, com o 

objetivo de obter informações ao interesse e perspectiva de cada professor em continuar 

participando do trabalho. 

Na véspera do encontro de cada Grupo Focal, confirmava-se, via telefone, o 

horário e o local do encontro, no sentido de estimular a presença de cada professor. 

As reuniões contaram com uma preparação especial, de acordo com o objetivo e a 

metodologia que seria utilizada. Foram necessários alguns cuidados que permearam todas as 

sessões, como agendamento prévio do local, preparo da sala (iluminação, ventilação, cadeiras 

estofadas, espaço adequado para a realização das técnicas), não utilização de gravador (como 

condição dos professores participantes), seleção e preparo antecipado do material específico 

para cada encontro e organização do ambiente (DALL’AGNOL e TRENCH, 1999, apud 

RESSELet al., 2008). 
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7. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Este capítulo está dividido em duas partes. Começamos por dar conta dos resultados 

provenientes das sessões dos grupos focai e, de seguida, dos provenientes das entrevistas.  

 

7.1. Sessões dos Grupos Focais 

 

A formação em círculo permitiu a interação face a face, o bom contato visual e, 

ainda, a manutenção de distâncias iguais entre todos os participantes, estabelecendo o mesmo 

campo de visão para todos. A observadora e moderadora se sentaram em lugares que 

possibilitaram a comunicação não verbal, por meio do olhar. Para não centralizar a atenção 

dos professores, evitaram se posicionar uma ao lado da outra. 

A localização da sala possibilitou desenvolver os encontros sem interferências 

externas. O cuidado ao prever o espaço físico para realizar o grupo mostrou-se fundamental, 

pois facilitou o debate, assegurou privacidade, conforto, fácil acesso e ambiente neutro. 

Embora os grupos estivessem centrados no tema, Formação Continuada, cada 

encontro teve um objetivo específico, ou seja, focalizar uma perspectiva acerca da temática. 

Para tanto, foram utilizadas técnicas de estímulo apropriado e questões norteadoras para os 

debates. 

Ao final de cada encontro, foi elaborada uma síntese dos depoimentos e era 

oportunizado um último espaço aos participantes, tanto para acrescentarem, esclarecerem ou 

mudarem alguma ideia referida na discussão, quanto para expressarem como se sentiram. 

Solicitava-se, também, que fizessem sugestões e críticas ao andamento das atividades, se 

desejassem. Encerrava-se com agradecimentos finais e confirmava-se o próximo encontro. 

Ao início de cada nova sessão, era exposto um resumo dos encontros anteriores e 

apresentado o objetivo daquele encontro. Dava-se, então, início ao debate, a partir da técnica 

de estímulo escolhida. 

Salienta-se aqui a construção e o uso do guia de temas, que serviu como um 

esquema norteador, sistematizando questões e objetivos para cada Grupo Focal. Percebeu-se 

que a sua importância não se relacionava à quantidade de questionamentos, mas à qualidade 

da elaboração e da aplicação, de acordo com os objetivos de cada encontro. 

Foi muito importante à participação de duas pessoas neutras durante os encontros 

dos Grupos Focais, que não faziam parte do contexto institucional e não conviviam 

diariamente com os professores elencados para a pesquisa, pois, para a etapa da análise dos 
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dados foram fundamentais as observações, os registros que fizeram e interpretações de ambas 

mediante as entrevistas grupais realizadas. 

Em alguns encontros, optou-se por empregar técnicas comumente utilizadas em 

oficinas didáticas, que descreveremos a seguir. 

 

7.1.1 Primeira Sessão de Grupo Focal: 22 de agosto de 2014 das 14 às 17 horas 

 

Na primeira sessão após explicação a todos coletivamente do que é Grupo Focal 

foi solicitado que cada professor retirasse da caixa um cartão que continha uma cor. Portanto, 

possuíamos 04 (quatro) cores: azul; amarelo; vermelho e verde. Após todos terem retirado 

seus cartões solicitamos que se agrupassem por cores para se organizarem em seus grupos e 

escolhessem um nome para o grupo formado. 

Nesse momento já observamos certo desafio, pois a formação dos grupos foi 

heterogênea havendo uma mescla de professores dos mais diversos cursos gerando certo 

desequilíbrio momentâneo, pois sair do lugar comum, da zona de conforto não é fácil. 

Os nomes escolhidos pelos grupos foram: Anatomia; Fisiologia Humana; 

Farmacologia e Parasitologia. 

Porém, de acordo com a proposta, após o primeiro impacto e o resgate da 

equilibração a primeira Proposta foi lançada aos 04 (quatro) grupos: 

 Técnica da Simulação e Encenação: a simulação possui um longo histórico 

como forma de aprendizagem útil, mas, em períodos mais recentes, é mais utilizada pelo 

exército em treinamentos militar. 

Essa abordagem é uma forma de aprender princípios gerais quando se envolve os 

alunos em uma determinada situação que possa ocorrer na vida real, como parte do conteúdo 

da disciplina a ser ministrada amenizando os detalhes, como por exemplo, o “Dilema de 

Heinz” que foi utilizado com os professores do Núcleo Docente Estruturante em reunião da 

Primeira Sessão de Grupo Focal, onde deveriam por meio da réplica e tréplica após 

responderem aos questionamentos tentarem chegar a conclusões. 

 

O DILEMA DE HEINZ 

Uma mulher estava a morrer, com um tipo especial de câncer. Havia um 

medicamento que, segundo pensavam os médicos, podia salvá-la. Era uma forma 

de radium que um farmacêutico, na mesma cidade, descobrira recentemente. A 

manipulação do medicamento era cara, mas o farmacêutico cobrava dez vezes mais 

do que o preço do custo. Pagava R$200,00 pelo radiume cobrava R$2.000 por uma 

pequena dose do medicamento. O marido da senhora doente, Heinz, recorreu a toda 

a gente que conhecia para pedir emprestado o dinheiro, mas só reuniu R$1.000, o 

que era apenas metade do custo. Disse ao farmacêutico que a sua mulher estava a 



206 

 

morrer e pediu-lhe para vendê-lo mais barato ou se podia pagá-lo mais tarde. Mas o 

farmacêutico disse: ‘Não, descobri o medicamento e vou fazer dinheiro com ele.’ 

Então, Heinz fica desesperado e pensa em assaltar a loja do homem e roubar o 

medicamento para a sua mulher. (KOHLBERG e MAYER, 2011, p. 449-96). 

 

Este texto trabalhado mostrava a construção aos professores do conhecimento 

relacionado ao Curso de Farmácia como também o elenco de competências e atitudes de todos 

os professores ali envolvidos na resolução da situação-problema. 

A simulação e a em encenação envolve a criação de uma sociedade repleta de 

regras, valores, papeis e processos. O papel do pesquisador foi observar como uma cadeia 

interligada de sistemas que afeta o comportamento humano, esclarecendo juntamente com a 

observadora e moderadora a conexão entre o clima e o desempenho dos grupos (ROGERS, 

2011). 

A simulação fez com que os grupos levassem a situação a um nível de realismo e 

entusiasmo tendo que existir a intervenção da pesquisadora com a lembrança do tempo 

acordado antes do início do debate denominado réplica e tréplica. 

O tempo estipulado foi de 90 (noventa) minutos. 

A simulação assemelha-se à “aprendizagem pela problematização” sendo que se 

diferencia quando se aplica a parte da encenação. 

O objetivo do grupo focal nessa técnica de encenação foi recolher informação 

sobre sentimentos, valores e ideias dos professores, e não obter consenso, nem tomar 

decisões. O grupo focal foi utilizado como ferramenta de planificação, pois era o inicio dos 

encontros entre os participantes e este serviu como uma maneira de conhecê-los melhor e 

deixá-los mais à vontade. 

Após, foi realizada abertura para um grande grupo onde se construiu uma síntese 

com as conclusões dos participantes sobre a atividade em termos de: conhecimento; 

competências e atitudes. 

 Objetivos: Revelar a variedade de opiniões sobre o mesmo tema; conduzir a 

novas informações tanto para o facilitador quanto para os professores; saber ouvir; respeitar a 

opinião do outro; conhecer os colegas de trabalho e também para expressar sua opinião. 

 Desenvolvimento: Formar 04 (quatro) grupos de acordo com as cores retiradas 

da caixa; escolher um local para se acomodarem na sala da maneira que achasse mais 

confortável. Após a acomodação, a pesquisadora explicou que iria distribuir para cada grupo, 

o texto “Dilema de Heinz” a fim que se apropriassem do conteúdo e distribuiu para cada 

grupo as seguintes questões: 

a) Para você, Heinz agiu correto ao roubar o remédio para sua esposa? 
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b) Se você estivesse na posição do farmacêutico, que estudou tanto, que gastou 

tempo e dinheiro como agiria? 

c) Se você fosse o amigo de Heinz que viu que foi ele quem saiu da farmácia com 

o remédio, o entregaria a policia? 

d) Ao ser preso, Heinz deve ir a julgamento? Por quê? 

e) Você o condenaria se fosse o juiz? Por quê?  

Os grupos tiveram 30 (trinta) minutos para lerem o texto e mais 30 (trinta) 

minutos para chegarem a um consenso quanto às respostas. 

 Inicia-se a Réplica e Tréplica: sorteou-se uma cor; esse grupo (Anatomia) 

escolheu outro grupo para lançar uma das perguntas a fim de que respondessem. O grupo 

escolhido (Parasitologia) teve 03 (três) minutos para responder e o grupo que perguntou 

(Anatomia) mais 03 (três) minutos para replica e o que respondeu (Parasitologia) somente 

mais 03 (três) minutos para treplica. Sorteou-se outra cor e se deu continuidade ate que todas 

as perguntas foram feitas. 

 Tempo para Réplica e Tréplica:60 (sessenta) minutos. 

O primeiro grupo a lançar a primeira pergunta foi Anatomia para Parasitologia 

que respondeu: 

Resposta: Agiu sim. Pois, tentou de todas as formas, arrecadar dinheiro para 

comprar. Ele ia deixar a esposa morrer?(sic). 

Réplica: Mais roubar não é crime? Quem rouba não é ladrão? Por que para ele 

é correto? 

Tréplica: Pois estamos falando em salvar vidas e não em matar. E vocês? Se 

fosse seu pai, mãe ou filhos o que fariam? 

Entram no debate os grupos Fisiologia Humana e Farmacologia colocando 

suas opiniões aqui registradas: 

 Fisiologia Humana: Correto ele não agiu, mas também faríamos o mesmo 

para salvar a vida de alguém que tem como única alternativa de sobrevida este medicamento. 

Se ela vai ou não ser salva ninguém sabe, mas que ele vai ser julgado com certeza. 

 Farmacologia: Agiu errado. Poderia ter feito uma campanha de maior 

proporção. Ter denunciado o farmacêutico ao Conselho de Farmácia pela cobrança abusiva 

pelo medicamento. Entrar com uma liminar na justiça solicitando o medicamento e não 

roubar. Tentar meios lícitos (sic). 
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 Pesquisadora: Foram anotadas todas as opiniões no diário de campo, pois não 

se chegou a um consenso devido à dificuldade e a diferença de opiniões entre os 04 (quatro) 

grupos. 

 Inicia-se a segunda rodada de questionamentos: 

O grupo Fisiologia Humana faz a segunda pergunta para o grupo Farmacologia 

o qual responde prontamente em tom de crítica: 

Farmacologia: 

Resposta: Se eu levei um Curso inteiro pesquisando, gastei tempo, muito estudo e 

dinheiro para descobrir algo tão precioso, tenho o direito de valorizar o meu produto. Isso 

não quer dizer que preciso me tornar desumano ao ponto de cobrar dez vezes mais do que 

gastei, mas tenho o direito de ter um bom lucro (sic). 

Réplica: Mesmo que estiver em jogo a vida de um ser humano que lutou tanto 

para conseguir o dinheiro; que mobilizou toda a cidade; que conseguiu a metade que já 

correspondia a 05 (cinco) vezes mais, não seria o suficiente para tentar salvar a vida daquela 

senhora?(sic) 

Tréplica: Como já dissemos anteriormente, poderia ter sido feita uma denúncia 

no Conselho Regional de Farmácia contra o farmacêutico; sido solicitado uma liminar na 

justiça; mas quanto ao farmacêutico ninguém se preocupou em saber o quanto ele havia 

investido de tempo, conhecimento, dinheiro, ausência da família para realizar esta pesquisa 

(sic).  

Pesquisadora: houve certo desequilíbrio entre os participantes diante essa tréplica 

que necessitou a mediação da pesquisadora para que se respeitasse a opinião de todos os 

participantes e deixassem que todos os grupos se expressassem. 

Grupo Parasitologia fez o mesmo questionamento para o Grupo Anatomia. 

Resposta: Teríamos vendido o remédio para Heinz pelos R$1.000,00. Afinal ele 

envolveu toda a cidade na campanha e foi realmente o que conseguiu e o farmacêutico não 

estava saindo no prejuízo (sic). 

Réplica: Mas e o farmacêutico, ficaria desmoralizado diante sua classe?(sic) 

Tréplica: Não. Muito pelo contrário! Nós acreditamos que seria muito elogiado 

pelo ato humanitário (sic). 

Pesquisadora:Esses dois últimos grupos conseguiram que a atividade voltasse ao 

ponto de equilíbrio. 
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No terceiro questionamento o grupo que iniciou foi Fisiologia Humana para 

Parasitologia. 

Resposta: Não o entregaria, pois vi sair da farmácia, mas não vi roubando (sic). 

Réplica: Mas o remédio sumiu. Se somente ele estava a procura 

desesperadamente por esse remédio. Quem mais roubaria? (sic) 

Tréplica: No mundo que se vive hoje em dia, quem nos garante que alguém não 

pode fazer o mal somente para prejudicar o outro que já está tão fragilizado? (sic) 

Pesquisadora: nesse momento a sala ficou em silêncio. Perguntei o que havia 

acontecido e os outros dois grupos disseram que não tinham o que perguntar. Que realmente 

era algo para se refletir na roda de conversa. 

No quarto questionamento o grupo de Parasitologia fez a pergunta para o grupo de 

Fisiologia Humana. 

Resposta: Sim. Roubo é roubo. Não importa o motivo. É contra qualquer lei de 

qualquer país. 

Réplica: Mesmo sendo para salvar a vida da esposa? Ele implorou para comprar 

pela metade do preço! (sic) 

Tréplica: Continua sendo roubo. Deve ser preso e julgado (sic). 

Grupo Anatomia faz a mesma pergunta para Farmacologia. 

Resposta: Sim. Ele roubou tem que ser preso (sic). 

Réplica: E o farmacêutico? Não cometeu nada? Foi correta sua atitude?(sic) 

Tréplica: Ele não está sendo julgado. Errado ou não, é outra estória. O 

julgamento é de Heinz! (sic). 

Pesquisadora: Novamente foi necessária a mediação da pesquisadora, pois os 

grupos se irritaram com a tréplica concluindo com essas palavras: “onde está a ética deste 

farmacêutico”; “que escola de farmácia ele frequentou” (sic). 

Não podemos esquecer que estamos diante do “Dilema de Heinz”! Realmente é 

uma situação conflituosa; muitas emoções se misturam com a razão; com a justiça; com a 

moral; com os Códigos de Ética; com as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos aqui 

presentes. Mas, vamos finalizar com o último questionamento para abrirmos posteriormente 

para as reflexões. 

O grupo Farmacologia após se recompor do impacto do embate anterior lançou a 

última pergunta ao grupo Anatomia. 

Resposta: O juiz não condena e nem absolve sozinho e sim juntamente com o 

tribunal do júri. Mas, se assim o fosse, ele seria inocente, pois apesar de ter sido 
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caracterizado um roubo, e roubo é crime, foi na tentativa de salvar a vida da esposa. E 

mesmo que não fosse da esposa, seria de um ser humano. 

Réplica: Mas, como vocês mesmo colocaram, roubar é crime. Se for crime, teria 

que ser culpado e condenado, vocês não acha? 

Tréplica: Não. Nem todo crime é julgado hediondo e é atendado a segurança da 

humanidade por ser de alta periculosidade. 

O grupo Fisiologia Humana faz a mesma pergunta ao grupo Parasitologia. 

Resposta: A nossa sentença seria “culpado”, mas com o atenuante de prestação 

de serviços à comunidade, como por exemplo: distribuição de medicamentos oferecidos pelo 

governo local a comunidades carentes mediante receituário médico (sic). 

Réplica: Será que desta forma não estaria incentivando outras pessoas a praticar 

outros crimes com uma pena tão atenuada como essa? 

Tréplica: Não. Pois, não é nada fácil executar esta tarefa diariamente com as 

dificuldades que se enfrenta nas filas de postos de saúde; nos atendimentos médicos; como 

também você ter diariamente no descanso do se lar inúmeras pessoas lhe cobrando agilidade 

no fornecido (sic). 

 Anotações da Pesquisadora do Diário de Campo: “[...] conhecer não pode 

ser exclusivamente ou mesmo primeiramente uma questão de determinar o que é verdadeiro”. 

“Muito do conhecimento aspira a algo que não à crença verdadeira nem a qualquer crença”. 

“Tal crescimento no conhecimento não se dá pela formação ou fixação na crença, mas, pelo 

avanço da compreensão” (GOODMAN,1995, p.60). 

 Análises Pessoais da Pesquisadora no Diário de Campo: aconteceram 

inúmeros momentos de: Assimilação; Acomodação; Desequilíbrio; Equilíbrio; Irritação; 

Imposição de Crenças e Valores; Refletir mais ao invés de somente julgar as atitudes alheias; 

Mediação da Pesquisadora para minimizar os conflitos. Muita agitação entre os grupos; crise 

de valores entre: o que é permito; proibido; o que diz a lei; o que diz o afeto; em relação ao 

sentimento. - a discussão fluiu, só havendo intervenção para introduzir novas questões e para 

facilitar o processo em curso. Percebeu-se muito a alteração nas expressões faciais quando se 

defendia determinado ponto de vista; modulação na voz; rubor na face e momentos de volta 

ao equilíbrio pela expressão facial e modulação normal da voz. 

Barbour (2009, p. 65) diz que “[...] é importante não deixar a questão da 

abordagem teórica para mais tarde, enquanto se espera para ver que dados são gerados e quais 

temas emergem”. Não se pode ser influenciados pelos próprios interesses, acarretando uma 
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seleção das informações e desprezando o que não é de interesse; outro cuidado a ser adotado 

confere ao não estabelecimento de uma análise reducionista, que enfoque ou os participantes 

ou o grupo isoladamente, sendo que o foco da análise deve recair sobre as interações. Porém, 

mesmo que a unidade de análise central seja o grupo, se faz necessário evidenciar as vozes 

individuais, percebendo as razões implícitas no discurso, e a sequência das falas/conversas. 

Barbour (2009) ainda explicita que o pesquisador pode além de acompanhar as 

falas perceber e relatar os comportamentos não verbais, como os gestos e expressões. 

 Conclusões e Construção do Documento do Dia: com a palavra representante 

de cada grupo (30 minutos para as conclusões).  

- Não existe para uma ação, uma única reação e nem um único julgamento (sic). 

(Grupo Anatomia). 

-É mais fácil julgar pessoas que não fazem parte direta de nosso convívio, que 

não temos envolvimento emocional, do que com as quais os sentimentos estão muito presentes 

(sic) (Grupo Fisiologia Humana). 

- O ser humano sempre quer que a sua opinião e sua palavra seja a única, última 

e verdadeira. Muitas vezes não ouvindo e não respeitando a do outro (sic) (Grupo 

Farmacologia). 

- O conflito faz parte da construção do conhecimento; da diversidade de opiniões 

e saberes (sic) (Grupo Parasitologia). 

Após a finalização das conclusões foi solicitado pela pesquisadora que 

colocassem o que levariam dessa experiência para a sala de aula. Esta etapa teve duração de 

60 (sessenta) minutos. 

 Grupo Parasitologia: uma nova técnica para aulas teóricas que dependem de 

leitura de textos complexos que por muitas vezes se tornam monótonos e desmotivadores 

(sic). 

 Grupo Anatomia: técnica motivadora que traz excelente “adrenalina” para 

aulas teóricas ao invés de somente utilizarmos data show (sic). 

 Grupo Fisiologia Humana: técnica que estimula o cérebro a pensar; refletir; 

analisar criticamente ao invés de somente decorar e depois dar respostas absurdas por não 

terem compreendido nada nas aulas teóricas (sic). 

 Grupo Farmacologia: técnica humanista que leva a reflexão; que realmente 

faz com que preparemos nossos alunos para o objetivo maior de nossos Cursos: “formar 

profissionais generalistas” (sic). 
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 Palavras-chave elencadas pelos Grupos: Ética. Reflexão. Julgamento. 

Emoção. Razão. Conflito. 

Para finalizar a primeira sessão de grupo focal, foi proposto pela pesquisadora que 

todos se voltassem ao telão para saborear as imagens projetadas de Salvador Dali 

acompanhadas de música relaxante. 

Pesquisadora: Este vídeo nos apresenta com muita beleza, harmonia e riqueza de 

detalhes que nem tudo que se vê realmente é o que se enxerga e se contempla. 

Logo após, agradeceu a presença de todos firmando a data no próximo encontro. 

                  A partir do encerramento desta primeira sessão de grupo focal a pesquisadora 

juntamente com a observadora reuniu-se para analisar todo o desenrolar da sessão; os 

conflitos que surgiram; polêmicas; individualismo; crenças; valores; conhecimento; postura; 

escolha do nome das equipes bem relacionada à profissão que exercem e não à atividade de 

docência que os participantes trouxeram para a sessão, surgindo à elaboração do primeiro 

questionamento para as futuras entrevistas. 

 

7.1.2 Segunda Sessão de Grupo Focal: 26 de setembro de 2014 das 14 às 17 horas 

 

Os professores foram recebidos no dia e hora marcada no mesmo local (Auditório 

da Faculdade) já todo preparado com as cadeiras em forma de círculo deixando o centro todo 

livre, pois teriam atividade que precisariam sentar ao chão. 

Quando do convite foram informados para virem com roupas confortáveis, pois, 

precisaria em algum momento sentar ao chão. 

Ao chegarem foram recepcionados com a caixa na entrada para que sorteassem 

uma cor e escolhessem um local para se acomodarem com os participantes com cores iguais 

as suas. 

Novamente, os grupos foram formados se alternando com professores de diversos 

Cursos da Área da Saúde, pois esse é o maior objetivo do grupo focal: fazer com que os 

profissionais não continuem como grupos, mas se tornem equipes e consigam realizar 

posteriormente “projetos interdisciplinares”. 

Ao se organizarem perguntei sobre que nome daria aos seus grupos. Pediram 05 

(cinco) minutos e após o tempo solicitado foi uma surpresa quando anunciaram os nomes: 

- Grupo Vermelho: Esperança. 

- Grupo Azul: Conhecimento. 

- Grupo Amarelo: Disponibilidade. 
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- Grupo Verde: Curiosidade. 

Perguntei a eles o porquê das mudanças de nomenclatura e prontamente um 

professor de cada grupo respondeu: 

- Grupo Vermelho – Esperança: precisamos nos apropriar de novas técnicas 

para crescimento pessoal e profissional de nossos alunos. 

- Grupo Azul – Conhecimento: precisamos praticar aquilo que falamos para 

nossos alunos. O conhecimento é construído pelo sujeito e como construí-lo se não estivermos 

abertos a esta construção? 

- Grupo Amarelo – Disponibilidade: para se apropriar do novo há necessidade 

de se estar disponível. Sem disponibilidade não existe formação continuada que dê resultado 

possível. 

- Grupo Verde – Curiosidade: estamos em fase da expectativa para ver o 

resultado dessa experiência. 

Logo após os relatos bastante interessantes e anotados no diário de campo da 

pesquisadora foi apresentada a proposta para os 04 (quatro) grupos: Construir com uma 

porção de Macarrão Espaguete uma torre e no cume dela colocar uma Bala de Goma. Para 

sustentar a torre em pé somente pode ser utilizado fita gomada (fita crepe) ou barbante. 

Notou-se ao propor a atividade um desequilíbrio em todos os grupos, pois exigia 

dos mesmos: trabalho de equipe; criatividade; respeito a coletividade; chegar a um consenso. 

 Objetivos: Respeitar a variedade de opiniões sobre a proposta; trabalhar com o 

inédito a partir das informações da pesquisadora para os professores; saber ouvir; respeitar a 

opinião do outro; desenvolver a criatividade; descobrir que a soma das partes pode construir o 

todo; descobrir talentos; elencar competências; revelar atitudes. 

 Desenvolvimento - Macarrão Espaguete e Bala de Goma: cada grupo 

recebeu seu material: uma porção de macarrão que correspondia a meio pacote; uma bala de 

goma da cor de preferência do grupo; fita gomada; tesoura e barbante. Tinha 30 (trinta) 

minutos para elaborar a construção de sua torre. Ao circular pelos grupos notava-se:  

- Grupo Esperança: logo se evidenciou o líder do grupo que dividiu a porção de 

macarrão entre os integrantes e num rápido diálogo combinaram como seria a estrutura e cada 

membro do grupo ficou responsável por fazer uma parte da torre e depois erguê-la. 

-Grupo Conhecimento: ao receber o material resolveram ouvir uns aos outros 

para saber o que cada um pensava sobre a proposta e mediante a situação – problema resolveu 
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que uma parte do grupo faria a base da torre e a outra parte o cume e depois juntariam as duas 

partes. 

- Grupo Disponibilidade: apesar de se denominar “disponibilidade” foi o que 

apresentou maior dificuldade para se entender a princípio de como faria algo que segundo 

colocações do grupo “era tão primário e de educação infantil para doutores” (sic). Após o 

primeiro impacto, e com o tempo correndo um dos integrantes resolveu iniciar, dois ficaram 

somente observando e outros dois resolveram ajudar para concluir a proposta. 

- Grupo Curiosidade: foi o grupo onde teve maior divergência de opiniões a 

princípio de como fazer uma torre, pois cada um queria fazer a “sua torre” e não a torre 

coletiva. Nesse grupo houve a necessidade da mediação da pesquisadora em enfatizar que o 

material era para uma única torre, ou seja, a torre do “grupo curiosidade”. A partir dessa 

mediação o grupo resolveu que cada um desenhar a sua torre e depois colocariam todas as 

torres no centro do círculo e elegeriam a que melhor representasse o grupo.  

Depois dos 60 (sessenta) minutos estipulados a princípio para finalização das 

torres foi anunciado que havia se esgotado o tempo e anunciado que teriam somente mais 05 

(cinco) minutos para os ajustes finais e posicionamento de cada grupo para apresentar sua 

obra e devidos comentários. 

Primeiro grupo a se apresentar, foi o Grupo Conhecimento que recebeu os 

aplausos de todos e explanou o seguinte depois da seguinte pergunta lançada pela 

pesquisadora: 

Pergunta: Como foi para vocês realizar esta atividade a partir de um “tema 

gerador”? 

Resposta:Foi um grande desafio. Mas, logo após decidimos que cada um faria a 

sua parte, ou melhor, a parte que sentisse maior facilidade, ou, competência acreditou que, 

seja o termo que melhor se aplica. Foi inédito; inusitado, mas comentamos que além de ter 

trabalhado a cooperação com a construção da torre trabalhamos a construção do 

conhecimento de vários conceitos de Física; Matemática; Levantamento de Hipóteses; 

Raciocínio; Formação de Opinião; Crítica e Criatividade (sic). 

O segundo grupo foi o Grupo Esperança: que também ao apresentar sua torre foi 

aplaudido por todos os participantes e a pergunta foi lançada: 

Pergunta: Como foi para vocês realizar esta atividade a partir de um “tema 

gerador”? 

Resposta:No início ficamos parados um olhando para o outro com o material na 

mão sem saber o que fazer com esse tema gerador. Logo o líder naturalmente despontou em 
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nosso grupo e teve a ideia de dividir a porção de macarrão entre os integrantes e num rápido 

diálogo ouvir a opinião de cada um sobre a imagem que tínhamos sobre uma torre. Tão 

interessante, que precisamos utilizar a linguagem corporal para realizar o nosso trabalho e 

determinar a altura da torre e calculá-la de acordo com a quantidade de macarrão que 

possuíamos. Após essas concordâncias iniciamos o trabalho, alguns com mais facilidade e 

outros com mais dificuldade. Os que terminavam primeiro sua parte começavam a ajudar os 

que apresentavam dificuldade em concluir. Foi muito gratificante, pois fizemos uma grande 

reflexão: nada se constrói sozinho; quantos de nossos alunos em sala de aula apresentam 

dificuldades e quando apresentamos algum assunto novo, que para nós, é simples, pois somos 

professores, mas para eles é algo inédito, inusitado, como essa atividade, por exemplo, não 

lhes estendemos as mãos como mediador para propiciar ferramentas necessárias para se 

tornarem participantes ativos da construção do próprio conhecimento. Gostamos muito da 

simbologia da torre, porque fez com que refletíssemos concretamente sobre o nosso papel 

(sic). 

Terceiro grupo, Grupo Disponibilidade: apresentou sua torre aos aplausos de 

todos participantes, quando a pesquisadora lançou a pergunta: 

Pergunta: Como foi para vocês realizar esta atividade a partir de um “tema 

gerador”? 

Resposta: No primeiro momento houve um conflito geral do grupo onde foi 

colocado o seguinte argumento: que tema gerador primário é esse, até parece que somosda 

educação infantil e não doutores do Ensino Superior. Isso gerou certo desconforto no grupo, 

sendo que 02 (dois) participantes resolveram ficar somente como observadores e somente 

03(três) decidiram por dar continuidade ao trabalho. Foi questionado pelo próprio grupo, 

como poderia um grupo que se denominou “disponibilidade” diante de um tema gerador 

inusitado não a tinha para realizá-lo. Após alguns minutos, não sabemos ao certo quantos, o 

clima ficou mais ameno e conseguimos construir a nossa torre. As reflexões que fizemos 

foram: até que ponto, somos realmente flexíveis? Ou até que ponto tem-se disponibilidade de 

ser flexíveis com os alunos em sala de aula diante a diversidade de saberes? Até que ponto se 

está preparado para sair da zona de conforto em busca de Formação Continuada? (sic). 

Propositalmente, o grupo Curiosidade foi deixado para o final, porque tiveram 

muita dificuldade no começo para iniciar o trabalho e necessitaram da intervenção da 

pesquisadora para esclarecer melhor o tema gerador e dar um norte como meio facilitador 

para o desenvolvimento da proposta. 
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Apresentaram sua torre que foi aplaudida por todos e passamos ao 

questionamento. 

Pergunta: Como foi para vocês realizar esta atividade a partir de um “tema 

gerador”? 

Resposta: A dificuldade para iniciar foi muito grande. Nós nessa atividade 

estávamos mais para trabalho individual, do que para construção coletiva. Cada um queria a 

sua torre e não abria mão do seu sonho e nem de compartilhar com os demais. Ficamos 

desestabilizados com 02 (dois) colegas que resolveram somente observar a atividade e não 

colaborar na execução, porém logo em seguida resolvemos realizar a proposta com os 03 

(três) que restaram de acordo com a mediação da pesquisadora e chegando a um 

denominador comum, concluímos a atividade com êxito e refletimos que ainda somos 

individualistas e queremos que somente a nossa opinião prevaleça. Mas, sentimos a nossa 

missão cumprida (sic). 

 Análises do Diário de Campo da Pesquisadora: onde a soma das partes pode 

construir o todo. Essa técnica auxiliou para que se notasse o tipo de liderança que cada 

professor do Núcleo Docente Estruturante exercia em sala de aula, apesar de que, na fala 

consciente, sempre se colocava que eram e primavam pela liderança democrática, notou-se 

que a maioria ainda exerce a liderança autocrática reproduzindo o modelo do século passado e 

só por meio da ação quando se abriu a roda de conversa onde cada relator da equipe divulgou 

o que anotou devido o que foi acordado antes do início da atividade, todos se surpreenderam 

pelos resultados alcançados. Foram pontuadas as características dos três tipos de líderes: 

autocrático: severo; estimula a competitividade; só ele toma as decisões; não acata opiniões; 

os demais executam; laissez-faire: o que não assume praticamente nada; permanece 

reservado; o que a equipe resolver para ele está ótimo; só dá opinião se perguntarem 

diretamente a ele; democrático: o que reúne a equipe, consulta, planeja junto, escuta as 

opiniões, resolvem juntos, assumem a responsabilidade do projeto tanto do sucesso quanto da 

necessidade de modificações. 

Notou-se certa tensão na realização diante da proposta do novo, inusitado, onde 

alguns professores acabaram se exaltando, não pela figura do líder, mas pela proposta de algo 

que não fazia parte do universo de domínio de conhecimento acadêmico, desestabilizando o 

saber constituído, sua titulação. 

Coube nesse momento o estilo de liderança que se adotou, pois as relações 

produziram: causa e efeito, que se equilibraram ou se conflitaram de acordo com o gráfico a 

seguir: 
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Tabela 9 – Liderança: Causa e Efeito 

 

                                                                      Fonte: Criação da própria pesquisadora. 

 

 Conclusões e Construção do Documento do Dia: com a palavra 

representante de cada grupo (30 minutos para as conclusões). O que vocês levam desse 

momento para a vida acadêmica e para a sala de aula? 

 Grupo Curiosidade: O quanto é difícil um grupo chegar a um consenso 

quando propomos uma atividade diferenciada e muitas vezes, nós, professores, empoderados 

da autoridade que nos foi outorgada, não temos a menor paciência e nem flexibilidade para 

compreender que cada um tem seu tempo e ritmo próprio que não necessariamente é o do 

professor (sic). 

 Grupo Disponibilidade: Refletir muito. Conhecer melhor nossos alunos e a 

nós mesmos antes de propor algo que não sabemos se daremos conta em primeiro lugar. 

Investigar as competências de nossos alunos e valorizá-las a fim de que possam ter atitudes 

diante de nossas solicitações (sic). 

 Grupo Esperança: Refletimos quantas vezes propomos atividades aos nossos 

alunos e eles ficam parados pensando como realizar e nós com toda autoridade julgamos e 

rotulamos que são “preguiçosos; não querem saber de nada; despreparados; sem base e 

outros tantos adjetivos”. Hoje temos certeza, que muitas vezes isso acontece exatamente 

porque precisam levantar hipóteses; buscar entre os componentes de seu grupo os 

LIDERANÇA CLIMA

MOTIVAÇÃO DESEMPENHO
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conhecimentos prévios; as experiências vivenciadas para poderem se organizar e através de 

um conhecimento a princípio empírico, iniciar o que propusemos. Foi muito importante (sic). 

 Grupo Conhecimento: levamos para a sala de aula uma experiência 

enriquecedora. Pois, a soma das partes constrói o todo. O conhecimento é construído pelos 

sujeitos ativos e não passivos e foi isso que aconteceu hoje aqui. Quem diria que 

trabalharíamos com macarrão e bala de goma ao construir uma torre, mas ao mesmo tempo 

estaríamos trabalhando princípios da Física, Matemática, Geometria, Álgebra, Alimentação 

e tantos outros conceitos extremamente importantes para a educação formal e informal como 

dizia Paulo Freire (sic). 

 Palavras-chave desse encontro elencadas pelos Grupos: Criatividade. 

Liderança. Desafio. Motivação. Competências. Atitudes. 

Após o término da sessão a pesquisadora e observadora confrotaram suas 

anotações e se surpreenderam, pois eram bastante semelhantes e em conjunto decidiram por 

esquematizar o segundo questionamento para as entrevistas. 

 

7.1.3 Tempestade Cerebral: 24 de outubro de 2014 das 14 às 17 horas 

 

Os professores foram recebidos no dia e hora marcada no mesmo local (Auditório 

da Faculdade) já todo preparado com as cadeiras ao redor do Auditório formando um 

retângulo, deixando o centro vazio com a cadeira da pesquisadora e uma mesa de apoio com a 

caixa surpresa, onde estavam as cores para serem sorteadas a fim de formarem os grupos e 

escolherem os locais que gostariam de sentar. 

Depois de se acomodarem a pesquisadora perguntou qual seria a nomenclatura 

dos grupos nesse encontro e por unanimidade resolveram que não mudariam mais. Mesmo 

que os integrantes fossem diferentes permaneceriam os nomes: Conhecimento; Esperança; 

Disponibilidade e Curiosidade. 

Após a acomodação de todos em seus respectivos grupos, colocou-se em pauta 

qual seria o trabalho que realizaríamos no dia. Encontraram na mesa de apoio: revistas, papel 

madeira, jornal, cola, tesoura, lápis de cor, giz de cera, cola colorida, canetas coloridas. 

A pesquisadora então apresentou a proposta: por meio de recorte e colagem, cada 

grupo representaria e posteriormente apresentaria na roda de conversa: 
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- O que quero mudar ou o que não quero mais fazer. Podendo também responder 

aos dois questionamentos; o desenvolvimento da temática, que se encontra velada, não pode 

ser expressa verbalmente. 

Nessa atividade pode e deve ter a expressão de cada integrante do grupo, portanto 

o espaço do papel madeira que cada grupo irá utilizar deve ser dividido para que caiba a 

produção de todos os integrantes. 

Foram apresentados a cada grupo todos os materiais disponíveis na mesa; os 

grupos tiveram 60 (sessenta) minutos para realizar a atividade. 

Foram construídos os painéis de forma harmoniosa onde deixaram registradas as 

suas expressões. Após o tempo regulamentar foi sendo comunicado a cada grupo que estava 

na hora de recolher o material restante e que se organizassem para apresentar suas produções. 

Foi dado para todos os grupos mais 05 (cinco) minutos para se recolocarem em seus lugares e 

organizarem como se apresentariam. 

O primeiro grupo que se manifestou para fazer a apresentação foi o Grupo 

Disponibilidade. A pesquisadora passou então a palavra para eles pedindo que mostrassem a 

todos sua produção e que cada integrante, caso quisesse colocasse o que produziu. 

 Integrante nº 1: Preferi colocar aqui representado por recorte e colagem 

representado por esta figura que simboliza um professor, nesse caso, sou eu, o que não quero 

mais fazer. Como vocês podem observar, não quero mais ser autoritário. Creio que esta 

figura simboliza bem como eu era e agora o que pretendo ser (sic). 

 Integrante nº 2: Escolhi o que quero mudar. Então representei por recorte e 

colagem colocando esta pessoa mais descontraída; sorridente, que a meu ver representa uma 

maior vinculação entre o professor e seus alunos (sic). 

 Integrante nº 3: Não escolhi nenhuma das duas. Apesar de estar no grupo 

disponibilidade, acredito que estou muito bem como sou, por isso tentei me representar como 

sou mesmo (sic). 

 Integrante nº 4: Escolhi o que quero mudar, pois a partir do momento que 

concordo que a vida é um constante aprendizado, não ficamos no mesmo lugar, da mesma 

maneira, agindo da mesma forma, convivendo com as mesmas pessoas. Estes nossos 

encontros me fez ver isso. A cada novo encontro, estivemos em grupos diferentes tendo que 

estar abertos para as devidas adaptações. Então, representei por meio desta figura que 

mostra uma cabeça que recebe várias informações, tem que processá-las, adaptá-las, 
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transformá-las em conhecimento para si em primeiro lugar para depois poder ter 

ferramentas para disponibilizar ao outro (sic). 

 Integrante nº 5: Preferi escolher o que não quero mais fazer em sala de aula. 

Por isso que escolhi essa sala de aula com professor e alunos no ensino superior em um 

ambiente harmonioso, descontraído, em círculo onde se percebe que existe prazer nesta 

relação (sic). 

Os demais grupos parabenizaram com uma salva de palmas ao Grupo 

Disponibilidade pela apresentação e a pesquisadora em seguida solicitou que escolhessem 

um local da sala para colocarem seu painel. 

O segundo grupo que apresentou seu trabalho foi o Grupo Esperança onde todos 

os participantes se colocaram no centro do auditório, creio como em sinal de solidariedade a 

todos os integrantes. 

 Integrante nº 1: Escolhi representar o que quero mudar. Para tanto, 

simbolizei por meio dessa espiral; ou mola, como melhor queiram denominar, pois adquiri 

várias formas; é flexível; adaptável ao novo (sic). 

 Integrante nº 2: Escolhi também o que quero mudar. Simbolizei por meio do 

recorte e colagem de um elástico. Porque o elástico pode adquirir várias formas. Com o 

elástico pode-se construir, desconstruir e reconstruir a partir de nossas competências e 

conhecimentos prévios (sic). 

 Integrante nº 3: Escolhi o que quero mudar. Simbolizei por meio de uma nave 

espacial após seu lançamento, pois é assim que estou me sentindo. Em busca de novos 

conhecimentos; do inusitado; do inédito. É isso que estou querendo levar para a sala de aula 

(sic). 

 Integrante nº 4: Escolhi o quero mudar. Está aqui simbolizado pela figura de 

um professor. Eu preciso mudar! Preciso refletir. Rever meus valores; no que até esse 

momento acreditava ser o único caminho. Hoje, sei que existem outros caminhos que 

propiciam a aprendizagem sem tanto sacrifício. Mas, preciso de um tempo. Dentro de mim 

tem um turbilhão de ideias. Preciso colocá-las no lugar (sic). 

 Integrante nº 5: Escolhi o quero mudar. Escolhi fazer esta montagem de uma 

paisagem que mostra um dia metade nublado e metade ensolarado. Essa simbologia para 

mim representa que estou conseguindo ver o ensino aprendizagem com mais clareza; com 

mais alternativas; com mais técnicas tanto facilitadoras para mim enquanto professor, 

quanto para meus alunos (sic). 
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Todos os grupos aplaudiram o Grupo Esperança e a pesquisadora perguntou a 

eles por que todos haviam escolhido o questionamento: “o que quero mudar”? 

Um integrante do grupo respondeu que quando foi solicitada a atividade do dia, 

apesar da produção ser individual, o grupo se reuniu antes de iniciar e resolveram por 

unanimidade que todos responderiam a esse questionamento, pois esse era o desejo do grupo: 

“mudança”. 

Logo após, a pesquisadora pediu que escolhessem um local para colocarem seu 

painel. 

O terceiro grupo a apresentar o trabalho foi o Grupo Conhecimento. 

 Integrante nº 1: Respondi ao questionamento o que não quero mais fazer. 

Para tanto, no meu espaço recortei e colei um professor à frente da sala de aula; quadro 

branco repleto de matéria e os alunos somente sentados e copiando. Dá para se notar que 

aqui foi feita uma montagem de várias figuras para realizar este cenário. Cenário este que 

não quero mais repetir (sic). 

 Integrante nº 2: Respondi o que quero mudar. Quero ser um professor 

melhor, tornando meus alunos o centro do processo da aprendizagem. Devido a isso é que 

minha colagem diz respeito a esse grupo de alunos pesquisando e o professor com eles 

orientando a pesquisa (sic). 

 Integrante nº 3: Respondi o que quero mudar. Levar para sala de aula, 

ferramentas inovadoras para tornar as aulas mais atraentes e poder me aproximar mais dos 

meus alunos descobrindo assim, suas competências e possibilitando que tenham atitudes no 

mercado de trabalho. Por esse motivo, que representei no meu espaço, com figuras que 

mostram profissionais diversos em campos de trabalho exitosos (sic). 

 Integrante nº 4: Respondi o que não quero mais fazer. Percebem que na parte 

que me coube para representar colei questionários imensos? Pois é; é isso que não quero 

mais fazer. Compreendi que decorar não é aprender; mas participar ativamente do processo 

de construção da aprendizagem é que com que os alunos aprendam (sic). 

 Integrante nº 5: Respondi o que não quero mais fazer. Sei que vai me dar um 

trabalho danado! Mas, vou tentar. Notem que colei no meu espaço folhas que representam 

início de artigos. Elas representam as apostilas prontas com os questionários no final. Os 

alunos precisam aprender a pesquisar em sala de aula juntamente com o professor. Entendi 

que temos que fornecer fontes de pesquisa; orientar como se pesquisa; dar um roteiro de 

pesquisa; mas, não fazer a pesquisa por eles (sic). 
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Os grupos aplaudiram os participantes do Grupo Conhecimento e a pesquisadora 

solicitou que escolhessem um local para exporem seu painel. 

Logo após, a apresentação do último grupo do dia: Grupo Curiosidade. 

 Integrante nº 1: Escolhi o que quero mudar. A colagem que fiz foi de um rosto 

em forma de sol triste e em seguida outro sorrindo. Esta simbologia para mim representa a 

mudança de postura do professor no que diz respeito ao vínculo estabelecido com seus 

alunos. Respeito se conquista; não se impõe (sic). 

 Integrante nº 2: A minha escolha diz respeito ao que quero mudar. Minha 

representação está relacionada a dois vasos de flores: um com as flores murchas e outro com 

as flores viçosas. Isso para mim representa uma sala de aula no primeiro caso sem estímulo e 

no segundo caso com muito desejo de aprender (sic). 

 Integrante nº 3: Escolhi o que quero mudar. Representei por meio da colagem 

de uma prova objetiva e ao lado a colagem a colagem de uma prova com um tema-gerador e 

os questionamentos a seguir relacionados à resolução do tema-gerador. Pretendo estudar 

mais sobre o assunto e conseguir elaborar uma prova nesse padrão (sic). 

 Integrante nº 4: Escolhi as duas alternativas para simbolizar. O que quero 

mudar está simbolizado com o símbolo da Paz, pois para mudarmos algo precisamos ter paz. 

O que não quero mais fazer está simbolizado com uma imagem de uma sala de aula escura; 

sombria; sem encanto; sem vida. Isto não quer mais nem para mim e nem para meus alunos. 

Educação não pode ser sofrimento (sic). 

 Integrante nº 5: Não escolhi nenhuma dos dois questionamentos, pois não 

quero mudar até o momento nada e também tudo que faço para mim está ótimo. Então, meu 

espaço está vazio (sic). 

Neste momento, houve um silêncio geral por parte de todos os grupos, rompido 

pela pesquisadora, que aplaudiu o Grupo Curiosidade sendo seguida pelos demais e logo 

após, sendo sugerido que escolhessem um local para colocar seu painel. 

 Análise da Pesquisadora no Diário de Campo: os grupos já se sensibilizaram 

mais quanto às práticas facilitadoras e a necessidade de Formação Continuada. Existem ainda 

algumas resistências; professores que apresentam dificuldade ao novo; inusitado. Percebe-se 

que quando a proposta é para ser realizada individualmente não acontecem conflitos. Os 

professores ainda não estão preparados para se tornar uma equipe. O grupo que surpreendeu, 

pois apesar de cada integrante ter realizado seu trabalho pessoal, tiveram espírito de 
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coletividade ao entrarem em consenso de todos responderem ao mesmo questionamento: “O 

que quero mudar”. 

 Palavras-chave desse encontro elencadas pelos Grupos: 

 Grupo Esperança: Flexibilidade; Reconstrução; Conhecimento; Caminho e 

Alternativa. 

 Grupo Criatividade: Paz; Mudança; Desejo e Vínculo. 

 Grupo Conhecimento: Mudança; Apreender; Participação Ativa e Inovação. 

 Grupo Disponibilidade:Vinculação; Descontração; Disponibilidade; 

Adaptação e Harmonia. 

A pesquisadora pediu que cada grupo guardasse seus painéis, agradecendo a 

presença e participação de todos e despediu-se colocando a importância da troca de 

experiências vividas neste momento. 

             A pesquisadora juntamente com a observadora nesta sessão observou que todos 

tiveram uma participação intensa, mas devido uma parte da atividade ser individual o que 

ainda demonstra certa dificuldade do trabalho em equipe. 

             Estão ainda muito arraigados a disciplinaridade. Tem-se um longo caminho para 

se chegar à interdisciplinaridade, por mais que verbalizem: participação ativa; 

disponibilidade; reconstrução, entre outros. 

Após esta sessão elaboramos o terceiro e quarto questionamento para as entrevistas.  

 

7.1.4 Criando o Clima de Aprendizagem: 24 de novembro de 2014 das 14 às 17 horas 

 

Os professores foram recebidos no dia e hora marcada no mesmo local (Auditório 

da Faculdade) já todo preparado com as cadeiras dispostas em 04 (quatro) círculos; sendo que, 

cada círculo possuía uma mesa redonda central com uma toalha da cor respectiva do grupo, 

ou seja, azul, vermelha, amarela e verde, 05 (cinco) cadeiras e sobre cada mesa uma folha de 

cartolina branca, lápis, borracha, caixa de lápis de cor, revista, tesoura, cola, jogo de canetas 

hidrocor. 

Os participantes foram recebidos com música ambiente pela pesquisadora com 

caixa para retirassem a sua cor e se dirigiam a mesa que tinha a toalha correspondente à cor 

retirada. Bem mais descontraídos iniciavam um dialogo entre os integrantes ate que todos se 

acomodassem. 
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 Pesquisadora: Depois de todos estarem acomodados, a pesquisadora 

posicionou-se no centro do auditório dando as boas-vindas e colocou que a atividade 

selecionada para a tarde daquela sexta-feira seria uma atividade bastante prazerosa e lúdica 

dirigindo-se a cada grupo para explicar o que deveriam fazer com aquele material que 

encontraram sobre a mesa para apresentação após 60 (sessenta) minutos na roda de conversa. 

 Grupo Esperança: explicou que deveriam representar naquela cartolina da 

forma mais criativa possível o seguinte tema gerador: “O que as mãos desse grupo podem 

construir para propiciar a aprendizagem”.  Observação: a construção tem que conter 

imagens, ou desenhos e palavras.  

 Grupo Conhecimento: explicou que deveriam representar naquela cartolina 

da forma mais criativa possível o seguinte tema gerador: “Como os pés desse grupo podem 

conduzir seus alunos para a construção da aprendizagem”. Observação: a construção tem 

que conter imagens, ou desenhos e palavras. 

 Grupo Criatividade: explicou da mesma forma e o tema gerador foi o 

seguinte: “Como os corações deste grupo podem estabelecer o vinculo de seus alunos com 

a aprendizagem”.  Foi pontuada a mesma observação. 

 Grupo Disponibilidade: receberam a mesma explicação e o tema gerador foi: 

“Como as cabeças desse grupo podem refletir sobre despertar o prazer pela 

aprendizagem”. Foi colocada a mesma observação. 

 Análise do diário de campo da pesquisadora: no inicio observou-se um 

silencio geral como se todos estivessem surpresos e sem saber como iriam cumprir aquele 

desafio, pois com o material que possuíam a construção não era textual e sim lúdica trazendo 

certo desconforto e necessitando um resgate de imagens “adormecidas” na infância, na 

adolescência, quem sabe! Mas, após alguns minutos iniciaram suas produções uns procurando 

figuras nas revistas, outros discutindo a possibilidade de desenhar, surgiu à solicitação de se 

fazer um rascunho e como já prevíamos que poderia acontecer tínhamos material reservado 

para esse tipo de solicitação. 

Dessa forma, o trabalho começou a fluir; o equilíbrio se reestabeleceu; a harmonia 

no ambiente se recuperou e as ideias surgiram culminando em resultados surpreendentes. 

 

Exige uma constante continuidade e ruptura, no levantamento e na análise dos 

dados, e na busca e construção de diferentes alternativas para a solução.  Possibilita 

a práxis reflexiva e perceptiva, a problematização – cerne e centro da própria 

atividade, a criticidade na identificação da solução, e a totalidade, pois tudo está 

interligado e mutuamente dependente. (ANASTASIOU, 2010, p. 30). 
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Apos os 60 (sessenta) minutos avisamos que o tempo estava esgotado e que os grupos 

tinham somente mais 05(cinco) minutos para se organizarem em um grande circulo para apresentarem 

suas produções.  

 O Grupo Disponibilidade imediatamente se manifestou para expor seu 

trabalho e foi solicitado que todos se levantassem e colocasse qual era seu tema gerador antes 

de mostrar o haviam realizado. Com ênfase leram o tema gerador e em seguida apresentaram 

a produção que foi aplaudida por todos os participantes. Relembrado: o tema gerador era: 

“como as cabeças desse grupo podem refletir sobre despertar o prazer pela 

aprendizagem”. 

 

Figura 1 – Como as cabeças desse grupo podem refletir sobre despertar o prazer pela aprendizagem? 

 

 
                                          Fonte: Google: imagens sobre aprendizagem. 

 

A produção do Grupo Disponibilidade apresentou imagens superpostas de 

cabeças onde anexaram pontos de interrogação e com palavras que também construíram com 

recortes: motivação; criatividade; disponibilidade ao novo; flexibilidade; competências; 

habilidades e atitudes. 

 Pesquisadora: após a apresentação perguntou ao grupo - Como vocês levariam 

este tipo de experiência para a sala de aula? 

 Integrante nº 01: Escolhendo um tópico da minha disciplina, tornando-o tema 

gerador e propondo uma atividade onde tivessem que elencar primeiramente os 

conhecimentos prévios que já possuem, mesmo que sejam empíricos, ofertando material 

científico para pesquisa, mas solicitando que apresentem de maneira criativa como 

realizamos agora (sic). 

 Integrante nº 02: Explicando que a aula será diferenciada, em primeiro lugar. 

Sorteando as equipes. Após, lançando a situação-problema denominando-a como aqui foi 

realizada, pois interpretei como grande desafio: “Criando o Clima da Aprendizagem” 

porque torna todos responsáveis. A partir desse momento, creio que o que se propõe flui 

naturalmente (sic). 
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 Integrante nº 03: Preparando primeiramente o ambiente para quando os 

alunos chegassem já encontrassem um clima para a aprendizagem propício (sic). 

 Integrante nº 04: Participo de todas as atividades, mas prefiro continuar com 

minhas aulas nos moldes tradicionais, pois assim que creio que deva ser na área da saúde 

(sic). 

 Integrante nº 05: Preciso refletir como posso dinamizar minhas aulas, pois 

são disciplinas muito técnicas, mas tenho pelo menos o desejo de refletir (sic). 

 Pesquisadora: agradeceu o Grupo Disponibilidade reafirmando que uma 

equipe é formada por pessoas únicas e singulares; que a opinião de todos deve ser respeitada e 

que a decisão da maioria não anula o pensar de cada um; pode sim, sensibilizar; fazer refletir. 

O Grupo Disponibilidade foi aplaudido por todos os participantes encerrando a 

sua participação. 

 Grupo Conhecimento colocou-se para expor seu trabalho. Iniciou com o 

questionamento que foi lançado ao grupo: “Como os pés desse grupo podem conduzir seus 

alunos para a construção da aprendizagem”. 

O grupo todo unido ergueu seu cartaz e em silêncio mostrou sua produção, 

caminhando pelos grupos para que todos pudessem visualizar sua produção. Constava do 

desenho dos próprios pés dos integrantes do grupo dispostos em forma de círculo, coloridos, e 

em cada pé palavras, montadas como quebra-cabeça, que conduziam a construção da 

aprendizagem: perseverança; acreditar; incentivo; motivar e prazer. 

 Pesquisadora: agradeceu a apresentação do grupo e lançou o mesmo 

questionamento ao Grupo Conhecimento: Como vocês levariam este tipo de experiência 

para a sala de aula? 

 Integrante nº 01: Creio que apesar de, a cada encontro mudar de grupo, hoje 

já somos um único grupo, pois todos se conhecem e estão unidos pela mesma causa que é ter 

mais condições, ferramentas para propiciar um ensino de qualidade. Para mim, todas as 

experiências vivenciadas foram: inéditas e importantes aprendizagens para ser aplicada em 

sala de aula. Como irei levá-las para sala de aula depende do dia, do clima emocional dos 

meus alunos, do tipo de assunto a ser abordado. Mas, sei que saio mais fortalecida, com mais 

base e conhecimento para saber o porquê aplicar (sic). 

 Integrante nº 02: Foi um momento único, prazeroso e muito reflexivo. Como 

irei levar para a sala de aula? Da mesma forma como você trouxe para nós, pois na 

formação dos profissionais da área da saúde precisam trilhar caminhos difíceis para atender, 
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cuidar, prevenir e salvar vidas. Então, esta atividade por meio de simbologias nos últimos 

semestres é altamente importante para que os alunos reflitam sobre sua responsabilidade 

com a vida do ser humano (sic). 

 Integrante nº 03: Acredito que nosso grupo foi muito coeso e ao contornar os 

pés percebi que os pés são a base e equilíbrio do corpo. Que representa estabilidade, ponto 

de apoio. Então, espero levar para minha sala de aula este ponto de equilíbrio, esta 

estabilidade (sic). 

 Integrante nº 04: Eu me senti muito a vontade nesta atividade. Para mim, foi 

a que encontrei mais significado com a realidade da sala de aula, pois como você mesmo 

disse um dia nos primeiros encontros, ou em um encontro pedagógico, não me recordo bem 

em qual situação, mas as palavras me marcaram bastante e anotei: “a aprendizagem inicia a 

partir do próprio corpo, pois ele é a nossa casa própria”. Hoje, tive certeza que suas 

palavras eram verdadeiras. Que bom que aquele dia por algum motivo, aquelas palavras 

haviam me tocado. Levo para a sala de aula essa experiência, não somente os pés nos 

guiarão pelos caminhos levando saúde para quem precisa, mas principalmente nós, como 

seres humanos em primeiro lugar (sic). 

 Integrante nº 05: Quando fomos iniciar o trabalho nosso colega resgatou essa 

sua fala e foi o elemento facilitador para a elaboração de nosso trabalho. Saio hoje daqui um 

profissional da saúde mais humanizado podendo dizer que estamos mais próximos de cumprir 

verdadeiramente nosso Projeto Pedagógico que diz: “formar profissionais generalistas e 

humanistas” (sic). 

 Análise do diário de campo da Pesquisadora: O Grupo Conhecimento a 

cada encontro envolve-se mais na Proposta de Formação Continuada refletindo sobre sua 

postura tanto como profissionais, quanto como professores da área da saúde com seriedade, 

flexibilidade e disponibilidade ao novo. Surpreendeu-me a lembrança do integrante nº 04 de 

uma colocação minha em uma Palestra proferida sobre Formação Continuada no Ensino 

Superior no Encontro Pedagógico no início do ano de 2014 onde estavam presentes todos os 

professores da Instituição, quando diante de algum questionamento levantado, devo ter 

colocado o que para ele marcou fazendo com que anotasse e elencasse nessa atividade: “a 

aprendizagem inicia a partir do próprio corpo, pois ele é a nossa casa própria”. Essa colocação 

é verídica devido a minha formação em Psicomotricidade. 
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 Todos os participantes aplaudiram o Grupo Conhecimento e a pesquisadora 

agradeceu a participação solicitando que escolhessem um local para afixar a produção 

realizada. 

 Em seguida o Grupo Esperança apresentou seu trabalho lançando o 

questionamento que foi proposto ao grupo: “O que as mãos desse grupo podem construir 

para propiciar a aprendizagem”. Todos se levantaram e elegeram um representante para 

expor o trabalho realizado, mas os integrantes permaneceram em pé, creio, que como forma 

de solidariedade e respeito ao seu representante. 

 

 

Figura 2 – O que as mãos desse grupo podem construir para propiciar a aprendizagem? 

 
Fonte: Google: imagens sobre equipe                                            Fonte: a própria pesquisadora 

 

 Representante: ao apresentar o trabalho, as imagens eram de mãos unidas, 

entrelaçadas e no centro uma única frase: ambiente preparado. Explicou que nada adianta o 

professor ter um vasto conhecimento; a faculdade ter estrutura física espetacular, se não der 

aos nossos alunos a possibilidade de construir sua aprendizagem. Isso que denominamos: 

ambiente preparado: ferramentas; oportunidade de nossos alunos serem participantes 

ativos do processo de aprendizagem com fomos em todos os nossos encontros. 

 Pesquisadora: agradeceu a apresentação do grupo e lançou o mesmo 

questionamento ao Grupo Esperança: Como vocês levariam este tipo de experiência para a 

sala de aula? 

 Integrante nº 01: Como representante do grupo, creio que já respondi e 

somente quero acrescentar que daqui para frente irei preparar melhor o ambiente de minha 

sala de aula para que meus alunos possam construir sua aprendizagem (sic). 

Ambiente Preparado
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 Integrante nº 02: Apesar de termos um representante, ainda não me encontro 

em condições de levar para sala de aula as experiências vivenciadas em nossos encontros. 

Necessito refletir muito; estudar bastante, mas sou favorável, hoje, a Formação Continuada. 

Sem ela não teria condições de arriscar nada de novo em sala de aula (sic). 

 Integrante nº 03: Concordo como meu colega que respondeu anteriormente. 

Tenho outro olhar. Mas, ainda é muito pouco. Hoje, já sou favorável a Formação 

Continuada, o que até alguns meses não gostava nem de ouvir falar. Daí arriscar a 

aplicabilidade em sala de aula, sinto-me despreparado (sic). 

 Integrante nº 04: Creio que já evolui bastante. Mas, tenho um longo caminho 

a percorrer. Não somos da área das humanas que dialogam melhor com os autores da 

Didática e sobre Formação Continuada, mas, provamos que somos capazes, quando temos o 

desejo de apreender. Essa é a palavra correta? Não é somente aprender. Ufa! Acertei! Então, 

estou aberto para participar da Formação Continuada para aí sim poder com segurança 

levar ferramentas adequadas para a sala de aula (sic). 

 Integrante nº 05: Concordo com meus colegas. Necessito participar de 

Formação Continuada para ter mais segurança na aplicabilidade de diversas ferramentas em 

sala de aula. Isso não quer dizer que não posso mudar minha postura, meu olhar, que 

percebo que já é um grande início (sic).  

 Análise do diário da pesquisadora: 

 

A percepção coletiva por parte dos alunos do que significa, em termos intelectivos, 

motivacionais e emocionais, ser um aluno da sala de aula de qualquer professor 

determinado, em que essa percepção influencia na motivação de cada aluno para 

aprender e para atingir o melhor desempenho possível de acordo com a sua 

capacidade. (ROGERS, 2011, p.116). 

 

Nota-se que após a quarta sessão de grupo focal a maioria dos participantes já se 

encontram sensibilizados à necessidade de participar da Formação Continuada e não 

simplesmente aplicar em sala de aula ferramentas aleatórias como se os alunos fossem 

“cobaias” que pudessem fazer parte de suas experiências. Creio que foi um grande avanço a 

reflexão. 

 Todos os participantes aplaudiram a participação do Grupo Esperança e a 

pesquisadora solicitou que escolhessem um local para colocarem seu trabalho. 

 Último grupo a se apresentar foi o Grupo Criatividade que logo apresentou 

seu questionamento: “Como os corações deste grupo podem estabelecer o vinculo de seus 

alunos com a aprendizagem”. 
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 Todos os integrantes se levantaram e em um único gesto abriram como uma 

guirlanda inúmeros corações unidos e explicaram em uníssono “estabelecendo o vínculo com 

os nossos estudantes para lhes autorizar a aprendizagem”. “Sem vínculo, podemos ter a 

melhor proposta, mas, não acontece absolutamente nada na sala de aula” (sic). 

Figura 3 – Como os corações deste grupo podem estabelecer o vinculo de seus alunos com a 

aprendizagem? 

 
Fonte: Acervo da pesquisa disponibilizada pelos participantes da pesquisa. 

 

 Pesquisadora: pediu autorização para colocar a imagem da equipe na tese, 

onde todos de comum acordo colocaram: que era uma honra poder apresentar em uma tese 

de doutoramento a opinião que tinham a respeito do vínculo entre professores e alunos e a 

representatividade escolhida pela equipe (sic). Lançou-se então o questionamento pela 

pesquisadora ao Grupo Curiosidade: Como vocês levariam este tipo de experiência para a 

sala de aula? 

 Integrante nº 01: Tentando em primeiro lugar conhecer meus alunos. Saber 

suas estórias de vida. Por que escolheram esse Curso, já que sou professor do primeiro 

semestre, quais são os seus sonhos para poder estabelecer com eles o vínculo de 

reconhecimento e confiança (sic). 

 Integrante nº 02: Procurando compreender que meus alunos possuem 

conhecimentos prévios, mas empíricos, superficiais e que não adianta eu imaginá-los no 
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mesmo estágio de conhecimento em que me encontro. Sou eu que devo descer do pedestal que 

por muitos anos me coloquei (sic). 

 Integrante nº 03: Refletir; refletir; refletir sobre a postura que venho tomando 

em sala de aula para que encontre o meu caminho para romper a barreira que me afasta de 

meus alunos; que eu mesmo coloquei (sic). 

 Integrante nº 04: Não sei se ainda estou preparado para esta mudança, pois o 

sistema ainda não sinaliza nenhuma modificação. Ainda me assusta um pouco. Será que se 

em sala de aula modificar algumas posturas, como serei avaliado pelos meus gestores?(sic). 

 Integrante nº 05: Podemos realmente nos sentir mais vulneráveis quando 

decidimos tomar decisões sozinhas. Mas, somos ou não um grupo? Sozinhos, podemos 

assumir mais riscos; podemos nos sentir mais vulneráveis; em grupo nos sentimos mais 

protegidos e gratos a quem nos apoiou durante a transição. Mas, quem terá a coragem de 

iniciar? Alguém precisa começar e provar com embasamento científico que esse é o caminho 

e sensibilizar seu grupo. É assim que penso (sic). 

 Todos os integrantes aplaudiram o Grupo Curiosidade com muita ênfase e a 

pesquisado os aplaudiu agradecendo a bela apresentação deles pedindo que afixassem seu 

trabalho em lugar de destaque. 

 Pesquisadora: após, ao término solicitou ao grupo que afixasse seu trabalho na 

sala e abriu a roda de conversa com todos os grupos para que cada grupo elencasse uma 

palavra marcante desse encontro. 

 Grupo Curiosidade: Aprendizagem. 

 Grupo Esperança: Formação Continuada. 

 Grupo Disponibilidade: Ambiente Preparado 

 Grupo Conhecimento: Apreender. 

 Análise do diário de Campo da Pesquisadora: Percebe-se que é mais 

cômodo ser ensinado por terceiros. Os líderes ainda de certa forma permanecem autoritários, 

ou seja, denominam-se líderes, mas na verdade são chefes e creem que conseguem excelentes 

resultados em sala de aula em curto prazo; no grupo que se observa realmente um líder 

democrático a energia foi canalizada não só individual, mas também coletivamente para 

objetivos compartilhados gerando um envolvimento maior e um melhor desempenho, como 

foi o caso do Grupo Curiosidade. 
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Após as considerações finais com o elenco das palavras-chave de cada grupo a 

pesquisadora agradeceu a participação de todos e agendando o próximo encontro para 13 de 

março de 2015. 

A pesquisadora em parceria com a observadora ficou surpresas com os 

depoimentos dos participantes. Depoimentos estes bem sinceros, transparentes, confiantes do 

sigilo em relação a identidade deles e as fragilidades ali demonstradas, pois até então não 

precisavam de nada e de ninguém, segundo a fala de uma parcela de participantes devido a 

titulação e por serem da Área da Saúde. 

Notou-se que a partir dessa sessão formou-se o vínculo entre pesquisadora e 

participantes, inclusive partindo deles o desejo que a fotografia compusesse esta sessão. 

Após o término elaboramos os questionamentos cinco e seis referentes às 

entrevistas.  

 

7.1.5 Facilitação da Aprendizagem: 30 de janeiro de 2015 das 9 às 12 horas 

 

Essa proposta propõe a passagem do ensino à aprendizagem Rogers (2011), do 

professor como fonte do único tipo de conhecimento que importa ao professor como mediador 

e facilitador. A importância do aluno como pensador e como solucionador de problemas 

passou a ser de fundamental importância em termos de construção do conhecimento e 

responsabilidade em administrar e estar no centro das discussões do seu próprio processo de 

aprendizagem. 

A facilitação é uma ferramenta útil para qualquer pessoa que esteja mediando à 

aprendizagem no Ensino Superior. Ela significa o processo de elencar no sujeito aprendente 

suas competências tornando-as atitudes. É muito importante que professores e alunos tenham 

suas próprias opiniões, pois são por meio delas que se chega à verdadeira aprendizagem. 

Nesse encontro, no mesmo local os participantes foram recepcionados no 

auditório como de costumes com a caixa surpresa e além de sortearem sua cor indicativa do 

grupo que fariam parte recebiam também uma mensagem de boas-vindas a 2015. 

Os quatros grupos já estavam dispostos no auditório com uma toalha sobre a mesa 

com a cor indicativa do grupo e demos um tempo para que se acomodassem e pudessem 

conversar um pouco sobre as férias, as festas natalinas e de ano novo, afinal, fazia quase 

02(dois) meses que não se encontravam. 

Após este bate papo informal a pesquisadora saudou a todos desejando um Ano 

Novo repleto de muitas realizações a todos e sugeriu a atividade explicando que distribuiria 



233 

 

para cada grupo um texto muito interessante, de título Habitus Professoral (Anexo A), e que 

eles teriam 60 (sessenta) minutos para se apropriarem do mesmo; discutirem entre si os 

pontos mais importantes; elencar 02 (dois) questionamentos que queiram do que não tenha 

compreendido no texto e necessita de esclarecimento ou melhor compreensão. 

Perguntou a cada grupo se haviam compreendido com clareza e se tinham alguma 

dúvida. Passou então a distribuir uma cópia para cada integrante dos grupos. 

O grupo que se encontrar em condições de responder ao questionamento se 

pronuncia e outro que queira complementar a resposta para torná-la mais consistente é só 

erguer a placa que se encontra em sua mesa ao centro para organizarmos a atividade. 

Todos os grupos receberam os textos e começou a primeira fase de leitura 

silenciosa com um fundo musical bem suave de músicas orquestradas relaxantes. 

O grupo que se encontrar em condições de responder ao questionamento se 

pronuncia e outro que queira complementar a resposta para torná-la mais consistente é só 

erguer a placa que se encontra em sua mesa ao centro para organizarmos a atividade. 

Todos os grupos receberam os textos e começou a primeira fase de leitura 

silenciosa com um fundo musical bem suave de músicas orquestradas relaxantes. 

 Grupo Curiosidade: lança imediatamente a pergunta para os grupos: O que 

gostaríamos de compreender melhor e precisamos de ajuda é sobre o que quer dizer - 

Representação na auto-organização objetivo/subjetiva dos agentes no âmbito da ação 

prática?  As representações “representam” a compreensão dos sujeitos a partir da 

observação real, mesmo que seja imprescindível levar- se em conta que a construção das 

representações é operacionalizada dinamicamente com as informações cognitivas já 

estabelecidas. Faz-se necessário aceitar que a exterioridade das mesmas passa por 

refinamentos de significação e sua configuração estética pode estar mostrando algo que não 

pode ser percebido sem que a atenção esteja disciplinada e intencionalmente voltada para a 

estruturação do ato ou comportamento? Não conseguimos compreender nada! 

 Pesquisadora: A princípio houve um grande silêncio que necessitou da 

mediação da pesquisadora quando disse: Vou repetir o questionamento do Grupo 

Curiosidade: Representação na auto-organização objetivo/subjetiva dos agentes no âmbito 

da ação prática?  As representações “representam” a compreensão dos sujeitos a partir da 

observação real, mesmo que seja imprescindível levar- se em conta que a construção das 

representações é operacionalizada dinamicamente com as informações cognitivas já 

estabelecidas. Faz-se necessário aceitar que a exterioridade das mesmas passa por 
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refinamentos de significação e sua configuração estética pode estar mostrando algo que não 

pode ser percebido sem que a atenção esteja disciplinada e intencionalmente voltada para a 

estruturação do ato ou comportamento? 

 Análise dos dados do diário de campo da pesquisadora: realmente esse 

texto é bastante complexo, principalmente para que é da área da saúde que trabalhar com 

subjetividade, representações, significados, configuração estética torna-se muito complexo, 

mas também bastante necessário, pois o ser humano é complexo e muito subjetivo. 

 O Grupo Conhecimento se propôs a responder sempre solicitando a 

aprovação da pesquisadora para saber se estava no caminho correto e em poucas palavras, de 

forma sucinta e resumida explicou o que a autora explanou conforme compreenderam: 

Tudoque se aprende pode ser transmitido por meio de escritos; verbalmente ou por meio de 

representações simbólicas a partir das vivências das pessoas. Isso que é aprendizagem. 

Aquilo que fica registrado para sempre e não se esquece de jamais (sic). É isso? 

Acertamos?(sic). 

 A pesquisadora acena positivamente com a cabeça e volta-se ao grupo que 

perguntou e questiona: de 01(um) a 10 (dez), que vocês aprenderam com essa resposta? 

 Grupo Curiosidade: Nota 08 (oito). Precisamos ler e estudar mais (sic). 

 Grupo Conhecimento: Como podem os alunos perceber se estão tendo aula 

com doutores, como diz a autora, perceber que um professor pode entrar para dar aula sem 

ter lido um texto escolhido por ele para ser socializado com os alunos e adotar essa postura 

por ela chamada de “hexis corporal”. Isso não seria uma ofensa ao professor do Ensino 

Superior? 

 Imediatamente o Grupo Disponibilidade se prontificou a responder: Vocês 

estão perguntando por que não compreenderam o texto ou por que se sentiram ofendidos com 

a verdade que se passa em sala de aula? Quantos de nós, mestres e doutores, justificamos 

que por falta de tempo não planejamos nossas aulas e de última hora selecionamos um texto 

pelo título atraente e quando começamos a ler em sala percebemos a grande bobagem que 

fizemos? Vocês já pelo menos ouviram falas em um livro que na década de 1980 foi um 

“best-seller” “O Corpo Fala”, pois é os alunos transmitem sua insatisfação pela postura 

corporal e nós fingimos que não entendemos, ou pior, rotulamos de que eles não querem 

saber de nada (sic). 

 Análise do diário de campo da pesquisadora: Nesse momento houve 

necessidade da interferência da pesquisadora com o seguinte questionamento direcionado para 
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os dois grupos: O que vocês poderiam então fazer para o aprimoramento de suas aulas 

apropriando-se dos textos antecipadamente, a fim de que seus alunos não se sintam 

constrangidos por notarem que ele é tão inédito para eles quanto para vocês? Com esse 

posicionamento os dois grupos pararam para refletir; a discussão se encerrou e aguardamos as 

respostas. 

 Grupo Conhecimento: Primeiramente chegamos à conclusão que não agimos 

corretamente com o Grupo Curiosidade, pois a proposta era fazer uma pergunta sobre algo 

que não havíamos compreendido e mediante a reação deles nos demos conta do que fazemos 

com nossos alunos mais uma vez. Desculpas ao grupo! Em segundo lugar, respondendo a 

pesquisadora, temos realmente que planejar nossas aulas e somente trabalhar textos que 

conhecemos e dominamos, pois nossos alunos se decepcionam conosco e que exemplo 

estamos dando a eles e que tipo de formação (sic). 

 Grupo Curiosidade: Desculpas aceita! Realmente percebemos a ironia e o 

descaso diante da proposta e não estamos aqui brincando e sim aprendo e muito! Quanto ao 

questionamento da pesquisadora, creio que já respondemos. Nada pode ser levado para sala 

de aula sem domínio, pois estamos contribuindo para a formação de profissionais que irão 

trabalhar com vidas humanas. Nossa responsabilidade é imensa (sic). 

 Grupo Disponibilidade: A pergunta que gostaríamos de lançar ao grupo que 

poderia responder, pois para nós ficou bastante confuso no texto diz respeito a este trecho do 

texto: Observações como essas os encorajaram a dizer que há um habitus professoral que 

ainda é esperado pelo aluno – o de explicar a matéria –, e há outro que já está sendo 

estruturado pelo professor – o de ler sem explicar, como se o fizesse apenas com a leitura do 

texto. E o questionamento é o seguinte: será que os objetivos são totalmente diferentes entre 

alunos e professores em sala de aula? É isso que a autora denomina de habitus 

professoral?(sic). 

 Grupo Esperança: Se propõe a responder. Para todos nós, esse texto foi 

bastante complexo! Acreditamos que o que a autora denomina habitus professoral fosse o 

correto em didática, principalmente no Ensino Superior, mas ao ler o texto realmente, gerou 

polêmica tirando todos nós do lugar comum criando certo desconforto, pois percebemos que 

professores e alunos na maioria das vezes não caminham na mesma direção. Os alunos 

esperam que o professor explique a matéria associando teoria e prática e não somente ler o 

que os livros trazem em forma de texto. Os professores, principalmente os que se dedicaram 

mais a formação acadêmica, ou seja, da graduação, seguindo para a pós- graduação: lato e 
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stricto sensu, muitas vezes até o pós-doutoramento sem nunca ter tido experiência prática 

creem que a experiência científica por si só é suficiente sem necessidade da vivência prática 

decepcionam seus alunos, pois repassam os conteúdos lendo o que aprenderam nos livros, 

pois assim se tornaram profissionais renomados e de sucesso. Ficamos sem chão, porque 

temos que rever nossos conceitos (sic). 

 Pesquisadora: O que os dois grupos: Disponibilidade e Esperança 

aprenderam a partir deste texto? 

 Grupo Disponibilidade: Que sempre temos que estar “disponíveis ao novo”. 

Para nós o texto foi muito difícil e imaginamos quantos textos que entregamos para nossos 

alunos são difíceis e por termos domínio sobre os mesmos, não nos preocupamos em serem 

facilitadores e pelo menos observarmos o nível de dificuldade que se apresenta e somente 

cobramos resultados quando mal explicamos os mesmos (sic). 

 Grupo Esperança: Nós nos sentimos no início lendo algo escrito em grego. 

Não compreendíamos nada. Não conhecíamos quase nenhum dos autores. Depois do 

primeiro impacto de pavor como temos no nosso grupo um líder bem equilibrado, organizou 

o trabalho dividindo o texto em partes pelo grupo para facilitar a leitura e a cada trecho 

parávamos e ele nos perguntava o que tínhamos compreendido e ia fazendo uma relação de 

duvidas e soluções. Isso fez com que déssemos conta da atividade e chegássemos à 

compreensão básica do mesmo. Temos muito a aprender (sic). 

 Pesquisadora: Os grupos: Conhecimento e Curiosidade gostariam de colocar 

o que aprenderam com esse texto? 

 Grupo Conhecimento: Sentimos também muita dificuldade para compreender 

o texto. Não sabíamos o que perguntar e muito menos o que responder, pois é um texto que 

não faz parte de nossa formação usual, ou melhor, deveria fazer, pois todos somos 

professores e deveríamos saber o que é ensinar e o que é aprender (sic). 

 Grupo Curiosidade: Nosso grupo acredita que a partir deste texto temos 

realmente que participar de muitas formações continuadas, pois apesar de nossas titulações, 

em termos de didática, de construção do conhecimento, de simbologias e significados na 

aprendizagem estamos muito distanciados do entendimento (sic). 

 Análise do diário de campo da pesquisadora: a verdadeira facilitação surge 

da combinação entre a confiança e a humildade. O modo mais adequado de conduzir o 

processo de facilitação é rever constantemente o processo de cada grupo e manter o equilíbrio 

entre os grupos respeitando as opiniões divergentes e tentando chegar a um diálogo coletivo. 
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Como facilitador, a neutralidade é fundamental aos grupos. A facilitação consiste na 

separação do processo do conteúdo, ou seja, o conteúdo é o assunto. O processo são as 

relações humanas que se estabelecem nos grupos; as influências; emoções; barreiras à 

aprendizagem que precisam ser mediadas pelo facilitador. O facilitador necessita muitas vezes 

parecer invisível. É a arte que oculta à arte. 

 Conclusão da Atividade: Palavras-chave elencadas pelos grupos 

 Grupo Esperança: Clareza 

 Grupo Conhecimento: Compreensão 

 Grupo Disponibilidade: Disponibilidade 

 Grupo Curiosidade: Formação Continuada 

 Pesquisadora: Trabalho de Equipe e a Reconhecimento da necessidade da 

construção do saber contínuo 

Ao término desta sessão a pesquisadora e observadora notaram mais flexibilidade, 

apesar de certo desconforto no início com posicionamento entre as equipes, mas a humildade 

de se desculparem foi muito nobre comprovando a flexibilidade, resiliência já presente nas 

equipes, ou pelo menos na maioria dos participantes das equipes. 

Elaborou-se o sétimo e oitavo questionamento das entrevistas. 

 

Tabela 10 – Equipes de Trabalho 

 

                                    Fonte:Acervo da pesquisa. 

 

Grupo Esperança

Clareza

Grupo 
Disponibilidade

Disponibilidade

Trabalho de Equipe 

Grupo Conhecimento

Compreensão

Grupo Criatividade

Formação 
Continuada

Reconhecimento
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7.1.6 Quem Sou Eu? 20 de março de 2015 das 14 às 17 horas 

 

O propósito deste último encontro foi utilizar a técnica de coaching na educação 

com o pressuposto básico de propiciar aos participantes dos grupos, a possibilidade de 

modificar algum aspecto da própria vida, caso desejem. 

O objetivo do coachingem educação é “[...] trabalhar com o professor para 

realizar todo o seu potencial” (ROGERS, 2011, p.224). São abordagens referentes à 

experiência, à reflexão. 

O coaching poderá ser utilizado em diversas situações, entre elas, quando se 

precisa recuperar, por exemplo, o interesse, a motivação depois de uma crise entre professor e 

alunos (ROGERS, 2011). 

 Pesquisadora: ao receber os participantes neste último encontro não havia 

caixa para serem sorteadas cores e o auditório estava com as cadeiras organizadas em círculo. 

Todos foram recebidos e orientados que escolhessem um local para se sentar e que hoje a 

atividade seria diferenciada. Notava-se a surpresa no semblante dos participantes e os 

questionamentos entre eles sobre o que os esperava já que os grupos não seriam formados. 

Após a chegada, a pesquisadora explicou que aquele momento seria destinado a cada um; um 

momento introspectivo, único; que somente interessava ao próprio autor, ou seja, ao 

participante. O nível de expectativa aumentou!  Relatou que entregaria a cada um uma série 

de perguntas divididas em duas partes: a primeira parte intitulada “Tendências”; após o 

término desta parte será entregue a segunda parte intitulada “Talentos”. 

 Pesquisadora: perguntou se todos haviam compreendido que era um trabalho 

pessoal; não era em grupo; interessava somente a quem estava respondendo e, portanto, neste 

momento após receberem a primeira parte o círculo poderia ser desfeito e cada integrante 

procurar o lugar que mais se sentisse confortável para responder; quando terminasse a 

primeira parte era somente erguer o braço que imediatamente levaríamos a segunda parte. O 

silêncio se fez presente. Todos receberam a primeira parte e se acomodaram para iniciar sua 

atividade. 

Tendências: 

a) Personalidade Essencial 

- Você descreveria a si mesmo como uma pessoa comunicativa e extrovertida, ou 

diria que tem tendência para a timidez e a introspecção? 
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- Você descreveria a si mesmo como uma pessoa de natureza cautelosa, que 

aprecia estabilidade, ou prefere correr riscos e gosta de ser ousado? 

- Você é uma pessoa desafiadora, que se sente bem quando toma atitudes 

agressivas, ou é uma pessoa basicamente conciliadora e acha difícil e desagradável adotar 

uma postura agressiva? 

- Após uma crise ou uma decepção, você é do tipo resistente, que reage e se 

recupera com rapidez, ou é mais sensível e precisa de muito tempo para superar os efeitos das 

experiências negativas por que passou? 

- O que você mais gosta de fazer no seu tempo livre como por exemplo: praticar 

esportes; fazer exercícios físicos: como correr, caminhar, malhar; ou dedica-se a atividades 

mais intelectuais, tais como ler, escrever, pesquisar na Internet, entre outros? 

- Você é uma pessoa que prefere planejar e preparar antecipadamente as coisas ou 

gosta mais de agir por impulso do momento? 

- Você definiria o seu pensamento de linear, ou seja, aquele que avança do 

princípio ao fim de um raciocínio em passos lógicos, ou é um pensador não linear e suas 

reflexões se movem simultaneamente em diversas direções? 

 

b) Influências Familiares 

- Que palavras, dos principais elogios de seus pais, você recorda com mais 

frequência? 

- Em que situações seus pais brigavam com você? 

c) Influências Sociais 

- Quando seus amigos de confiança e as pessoas que representam um papel de 

autoridade para você o elogiam, que termos empregam? 

- Quando essas mesmas pessoas o corrigem ou criticam, que palavras usam? 

Imagine cada uma delas “olhando feio” para você e anote as palavras que estão dizendo. 

Talentos: 

a) Personalidade Essencial 

- Anote durante 3 minutos palavras que descrevem todos os talentos que você 

consegue recordar. Descreva as coisas das quais secretamente se orgulha. 

- Tente recordar seus primeiros tempos na Faculdade. Do que você mais gostava 

no ambiente acadêmico? Quais eram suas disciplinas preferidas? 

- O que você queria fazer ao término da Faculdade? 
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- O que gostava de fazer quando estava sozinho durante o período de incerteza na 

Faculdade? 

b) Influências Familiares 

- O que seus familiares costumavam dizer que aconteceria quando você se 

formasse? 

- Como seus familiares reagiram quando você lhes disse a carreira que queria 

seguir ou atividade que desejava exercer? 

c) Influências Sociais 

- Você se lembra de um ou mais educadores que, durante a sua vida acadêmica 

tenham tentado incentivá-lo a desenvolver alguns talentos ou interesses? 

- Quais eram esses talentos? 

- Que palavras descreveriam as razões pelas quais você foi levado a seguir sua 

carreira. 

- Já aceitou uma promoção ou mudança de emprego apenas pela oportunidade que 

representava, mesmo sem ter certeza de que seria bom para você? 

- Que palavras descreveriam as razões pelas quais você foi levado a seguir sua 

carreira. 

- Já aceitou uma promoção ou mudança de emprego apenas pela oportunidade que 

representava, mesmo sem ter certeza de que seria bom para você? 

- Que experiências positivas ou não você poderia citar no decorrer de sua carreira, 

que contribuíram para seu crescimento como pessoa e profissional? 

Afinal, quem é você? 

 

Figura 4 – Afinal, quem é você? 

 

 
                                                       Fonte: Google:imagens motivacionais. 

 

 Pesquisadora: após 60 (sessenta) minutos de atividade realizada foi 

comunicado que o tempo estava se esgotando e que todos deveriam formar o circulo 

novamente para abrirmos a roda de conversa. Alguns participantes ainda solicitaram mais 
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alguns minutos para terminarem a atividade enquanto a maioria foi se acomodando e 

retornando ao circulo inicial. Quando todos se posicionaram notava-se no semblante cansaço, 

em alguns sinais de alivio, em outros, expressão de realização e em raros de 

descontentamento. Foi então lançado o seguinte questionamento: Qual das respostas, 

alguém gostaria de dar? 

 Integrante nº 01: Gostei muito de fazer esta reflexão! Onde percorri muitos 

momentos da minha infância, adolescência e mesmo momentos atuais da fase adulta que 

nunca havia parado para pensar em minhas escolhas. Quem sou eu? Não sei; acho que a 

cada dia vou me descobrir um pouco mais. Queria agradecer por esse momento! (sic). 

 Integrante nº 2: No inicio não sabia como responder, pois não lembrava nada 

da minha infância e nem da adolescência. Ou melhor, pensei que não lembrava. 

Sinceramente, achei que era uma atividade boba, sem sentido, mas conforme ia lendo as 

perguntas um sentimento de nostalgia foi se apropriando de mim e parece que um filme 

começou a passar diante dos meus olhos, principalmente sobre as palavras que meus pais me 

diziam quando fazia algo que não agradava a eles. Quando dei a noticia da carreira que 

queria seguir e minha família muito pobre me olhou com espanto, pois não sabiam como 

poderia um filho ter esse sonho que para eles era impossível. Então o sentimento de nostalgia 

foi se transformando em vitória, conquista e quero passar daqui para frente isso para meus 

alunos: que não desistam dos obstáculos que tenham pelo caminho desde que esse seja 

realmente o seu objetivo (sic). 

 Integrante nº 3: Muitas questões colocadas não foram respondidas, pois, não 

recordava mais. Realmente foi uma atividade estressante! Mexeu muito com lembranças que 

achei que estavam esquecidas e não queria mais recordar. Dai entendi porque muitas vezes 

os alunos se revoltam com determinadas atitudes nossas, enquanto professores (sic). 

 Integrante nº 4: Se me perguntarem que sou eu novamente, continuarei não 

sabendo responder, pois a cada momento creio que descobrimos algo novo em nos. Com essa 

atividade que recebi como um grande presente, descobrir que posso e tenho o direito de 

elogiar os meus talentos e não somente apontar os meus defeitos como sempre me foi 

cobrado à vida inteira. Aprendi também que daqui para frente farei o mesmo com meus 

alunos, levando-os a descobrir o que aqui foi denominado de talentos e que na literatura 

chamam-se competências (sic). 

 Integrante nº 5: Achei muito difícil escrever sobre a minha pessoa. Torna-se 

muito mais fácil escrever sobre os outros. Fique com muito receio que você fosse querer ler 
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as nossas respostas. Irei guardar com muito carinho essa reflexão que fiz sobre a minha vida 

para de vez em quando rever os meus conceitos e ampliar as minhas respostas. Acho que me 

humanizei um pouco mais hoje (sic). 

 Integrante nº 6: Minhas respostas estão praticamente em branco. Vou reler 

com muita cautela cada questionamento, pois não me senti a vontade para responder mesmo 

que solitário aqui onde todos estão presentes. Senti certa invasão. Refleti muito. Quantas 

vezes invadimos a vida de nossos alunos sem pedir licença (sic)? 

 Pesquisadora: Gostaria de lhe perguntar se invadi a sua vida com essas 

perguntas e se o fiz, quero lhe pedir desculpas. 

 Integrante nº 6: Creio que não me expressei adequadamente. Não invadiu 

minha vida, porque em nenhum momento foi solicitado que revelasse o que respondi. A minha 

reflexão diz respeito a quantas vezes não perguntamos se o aluno quer nos dar a resposta, 

simplesmente impomos (sic). 

 Integrante nº 7: Fiz uma analise das minhas escolhas. Foi bastante 

gratificante em alguns momentos e doloroso em outros quando me dei conta que muitas vezes 

fui motivo de “piada” da turma. E nossos alunos quantas vezes são motivos de piada e nos 

não nos importamos e quando algum reclama ainda respondemos para deixar de ser criança, 

pois já esta na faculdade. Será que essas brincadeiras não podem bloquear a aprendizagem 

de nossos alunos (sic)? 

 Integrante nº 8: Da minha infância não consegui lembrar quase nada. Da 

adolescência lembrei muito. Queria ser tanta coisa! Meus pais me prendiam muito; tinha 

poucos amigos. Vivia para estudar e trabalhar. A vida foi muito dura. Acho que por isso que 

hoje cobro muito de mim e dos que me cercam. Quem sou eu? Uma pessoa muito marcada 

pelo tempo e pela vida, mas que pode melhorar (sic). 

 Integrante nº 9: Fiquei com muito receio de responder, pois tinha certeza que 

todos iriam saber o que tinha escrito e não queria. Perguntei a mim mesmo: será que terei 

que ler ou mostrar para todos? Senti um alivio muito grande quando cada um começou 

colocar como tinha sido essa experiência. Sofri por antecipação, pois somos tão cobrados 

como modelo de perfeição que não podemos mostrar que somos. Estamos lado a lado, mas 

não nos conhecemos (sic). 

 Integrante nº 10: Viajei no tempo. Desliguei-me da sala. Para mim não existia 

mais ninguém aqui. Somente eu e esses papeis. Foi muito gratificante e mais ainda, pois irei 
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guardar como um diário que poderei ler, reler, acrescentar, retirar, reformular, ressignificar. 

Saio uma pessoa melhor (sic).   

 Integrante nº 11: Não escrevi nada. Li cada pergunta. Elas não me dizem 

nada. Não lembro e nem quero lembrar nada da minha infância e nem da minha 

adolescência. O que prefiro fazer no meu lazer somente interessa a mim. Quando disse a 

meus pais o que iria cursar na Faculdade? Não morava mais com eles. Somente ficaram 

sabendo depois que já estava na faculdade. Para eles não fazia diferença. Quem sou eu? Eu e 

ponto final (sic). 

 Integrante nº 12: Realmente ninguém foi obrigado a escrever nada, mas tem 

obrigação de ser educado e respeitar os participantes desse grande grupo. Que professores 

nós somos, que nem nos respeitamos com tanta grosseria? Como atuamos em sala de aula 

com tanto rancor em nossos corações (sic)? 

 Pesquisadora: Cada um tem o direito de expressar o que pensa, mas tem um 

dever para com o grupo: respeito; solidariedade e gentileza. Se não quiser participar da 

atividade e um direito. Usar de palavras que magoam o grupo e falta de gentileza. Gostaria 

muito que o Integrante nº 12 se pronunciasse para os demais participantes do grupo. 

 Integrante nº 12: Se fui grosseiro com os colegas gostaria de pedir desculpas. 

Não foi minha intenção. Na verdade não gostei da atividade, pois ela me remeteu a 

lembranças que não gostaria de ter revivido. Minha defesa neste momento realmente foi o 

ataque (sic). 

 Integrante nº 13: Gostei mais de responder sobre a parte de talentos. Apesar, 

que elencar os meus talentos foi muito difícil, mas me senti muito bem em conseguir fazê-lo. 

Nunca havia parado para pensar sobre o que os meus pais haviam me dito quando informei 

sobre o curso que tinha escolhido para fazer? Como escolhi na área da saúde, acho que 

ficaram bastante orgulhosos e veio na minha lembrança, que quando passei no vestibular, 

minha mãe chamou meus tios em casa, meu pai fez um churrasco para dar a noticia, meus 

primos rasparam o meu cabelo e eu me senti muito feliz! Senti uma sensação tão boa em 

recordar isso, hoje (sic)! 

 Integrante nº 14: Achei interessante parar para pensar o que gosto de fazer 

nos momentos de lazer. E me dei conta que quase não tenho esses momentos! Gosto de tanta 

coisa que me dá prazer e não faço há tanto tempo que nem me lembrava de que gostava e 

senti muita falta. Tive tempo para repensar e sabe vou me organizar para ter tempo, pois 

preciso ser feliz (sic)! 
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 Integrante nº 15: Ainda bem que não tenho que ler o que escrevi, pois eu era 

terrível na infância e adolescência. Esse meu passado me condena e que moral teria daqui 

para frente já que todos me consideram tão serio tão certinho. Ufa! Que alivio! Mas, eu me 

diverti muito lembrando o que aprontava (sic). 

 Integrante nº 16: Ao contrario dos colegas eu não gostei de lembrar o 

passado. Pois, quando passei a adolescência prometi para mim mesmo que deixaria para trás 

tudo que tinha vivido e sofrido e seria outra pessoa. Hoje tenho a certeza que nossa historia 

não se apaga nunca. Somente algumas perguntas e tudo reaparecem como se tivesse 

acontecido exatamente nesse momento. Isso fez com que refletisse melhor como falar e agir 

com meus alunos (sic). 

 Integrante nº 17: O que mais me tocou foi se já havia aceitado alguma 

proposta de emprego somente pelas vantagens oferecidas sem mesmo refletir se seria bom ou 

não para mim. Nossa! Quantas vezes nos empolgamos somente pelo financeiro! Falamos 

tanto para os nossos alunos sobre ética, mas não a praticamos! Vou repensar a teoria 

associada a pratica. Fiquei muito mal (sic)! 

 Integrante nº 18: Prefiro não me pronunciar. Reservo-me o direito de ficar 

calado (sic). 

 Integrante nº 19: Gostaria de fazer uma pergunta a pesquisadora. Esta 

técnica pode ser aplicada aos alunos na faculdade a fim de que eles se conheçam um pouco 

mais e ate reflitam o porquê escolheu o curso que estão fazendo (sic)? 

 Pesquisadora: Vou lhe responder com outras perguntas. Você acredita que 

seria interessante para seus alunos fazerem este tipo de reflexão? Teriam maturidade em que 

período do semestre para este tipo de atividade? Como você iria propor para eles? 

 Integrante nº 19: Preciso refletir mais sobre o assunto. Mas, creio que seria 

bastante interessante para as turmas que estão para se formar, pois tem mais maturidade e 

antes de ingressarem no mercado de trabalho parar e pensarem um pouco sobre o que os 

espera lá fora (sic). 

 Integrante nº 20: Somente lamento que hoje, estamos nos despedindo destes 

encontros entre os participantes que certa forma, criou um vinculo de amizade. Sabe no 

inicio não entendia muito bem porque você havia nos escolhido para sua pesquisa. Hoje, 

sinto-me privilegiado por ter sido escolhido e ter entendido como e importante à formação 

continuada que antes não dava a menor importância. Comparecia aos encontros por pura 

obrigação, mas hoje então ao fazer esta reflexão e poder pensar um pouco em mim, foi 



245 

 

fantástico, sem ter que dar satisfação a ninguém; sendo eu mesmo. Queria dizer a todos 

vocês: muito obrigado (sic)!  

 Analise do diário de campo da pesquisadora: Aprender a falar de si é como 

nascer de novo. Assim, existem alguns cuidados essenciais ao bom funcionamento da equipe 

e até da sobrevivência do mesmo. Sinto-me contemplada e realizada com a finalizaçao dessa 

atividade e com o termino das sessões de grupo focal, pois creio ter atingido o objetivo 

principal que foi sensibilizar os participantes para a “formaçao continuada”. 

Esta última sessão foi voltada para uma reflexão intrapessoal sobre cada um 

enquanto profissional e pessoa. Momento singular para poderem pensar um pouco em si 

mesmos; seus sonhos; seus medos; suas alegrias; talentos; competências; atitudes. 

 

7.2 Conclusões Finais das Sessões de Grupos Focais 

 

- Deve-se primar pelo sigilo, pelo respeito, cabendo ao educador colocar de 

maneira enfática que a história de cada pessoa é única e tão importante quanto à própria 

pessoa. 

- Por mais diferente ou estranha que possa parecer, tem sua razão de ser e deve ser 

respeitada. Sua função é permitir que as pessoas se conhecessem sem invadir a privacidade. 

- Quando há um clima positivo, os participantes se sentem apoiados, livres de 

críticas e censuras, trabalham descontraídos e, portanto, “rendem” intelectualmente. 

- A atmosfera do grupo é o resultado da personalidade, do humor, das palavras e 

atitudes do mediador. 

- O ser humano apresenta quatro desejos fundamentais: Desejo de segurança; 

Desejo de correspondência ou resposta para leva-lo a contatos sociais, criando sentimentos e 

afinidades; Desejos de reconhecimento, prestígio ou aprovação social. Desejo de novas 

experiências: prazer por aventuras; fugir à monotonia. 

- Na formação permanente dos educadores, o momento fundamental é o da 

reflexão crítica sobre a prática.  

- Os professorestem que ter em mente que os fracos condenam, os fortes 

compreendem; os fracos julgam, os fortes perdoam. Não é possível ser forte sem perceber 

nossas limitações. 

- Essa ultima sessão sensibilizou os integrantes a não comparaçao. Levando para a 

sala de aula, tambem se sensibilizaram que seus estudantes nao podem ser comparados com 

os colegas. Cada pessoa é um ser único apesar das semelhanças. 
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- Com essa reflexao tambem se vivenciou a possibilidade de enfrentar desafios e 

nao apenas cultura informativa. Estimulou-se gerenciar os pensamentos e ter tempo para a 

propria vida. 

- Educar a emoção também é se doar sem esperar retorno, é ser fiel à propria 

consciência. 

“Os educadores são insubstituíveis, porque a gentileza, a solidariedade, a 

tolerância, a inclusão, os sentimentos altruístas, todas as áreas da sensibilidade não podem ser 

ensinadas por máquinas, e sim por seres humanos” (CURY, 2010, p.35). 

 Encerramento das Sessões de Grupo Focal:  

 Instrumento Construído pelos 20 (vinte) integrantes dos 04 (quatro) 

grupos focais. 

 Pesquisadora: lançou na roda de conversa a seguinte proposta que se 

construísse um documento onde todos participassem dando a colaboração na conceituação dos 

tópicos no inicio dos encontros e hoje ao termino dos mesmos. 

 Os grupos sugeriram: dividirem-se em 02 (dois) grandes grupos sendo que 01 

(um) ficaria com as definições do antes e o outro com as de hoje e depois se reuniriam para a 

apresentação final. 

 Pesquisadora: aceitou e distribuiu os conceitos: ensinar; aprendizagem; 

conhecimento; competência; atitude; aprender; apreender; profissional; professor e 

formação continuada. Foi dado aos dois grupos 60 (sessenta) minutos para construírem seus 

conceitos e apresentarem para o debate. Após os 60 (sessenta) minutos foi avisado aos dois 

grupos que o tempo havia se esgotado e dado mais alguns minutos para que o grande grupo se 

organizasse a fim de apresentar o resultado final sobre tudo que foi vivenciado nas sessões de 

grupos focais. Foi combinado que seria apresentado o 1º conceito inicial versus o conceito 

atualizado. Se todos concordassem, passaria para o segundo conceito e assim sucessivamente. 
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Tabela 11 – Conceito Inicial Versus Conceito Atualizado 

CONCEITOINICIAL CONCEITO ATUALIZADO 

GRUPO A GRUPO B 

ENSINAR 

No sentido etimológico significava:  

Instruir, mostrar, indicar, dar a entender. 

É também apresentar ou explicar o 

conteúdo numa exposição 

 

 

ENSINAR 

Significa também um fenômeno de natureza relacional 

que estimula a busca e o despertar para o 

conhecimento. Pode também ser questionada e 

pesquisada pela constatação de atos perceptíveis 

durante sua execução pela reflexão que causa sobre o 

seu significado na formação da personalidade e suas 

consequências para a vida social e profissional dos 

que aprendem. 

APRENDIZAGEM APRENDIZAGEM 

É uma mudança na probabilidade da 

resposta,devendo especificar as condições 

sob as quais ela acontece devido aos 

ensinamentos do professor. É o ato de 

facilitar a aprendizagem. 

O professor é um dos principais 

elementos para a aprendizagem dos 

alunos. 

Significa também a possibilidade do desenvolvimento 

do senso crítico, discernimento e responsabilidade 

individual na construção do saber. 

Ênfase na interação professor/aluno, articulando uma 

atividade interpessoal em torno da realização de 

tarefas definidas trazendo para a sala de aula bagagem 

de conhecimento, competências, valores e 

expectativas. 

CONHECIMENTO CONHECIMENTO 

É a necessidade do sujeito se apropriar de 

algo que não conhece e que quer saber 

por meiodo professor que é o detentor 

desse saber. 

Significa também a capacidade de autonomia 

intelectual e de criação de novos conhecimentos 

substituindo o saber fechado e estático por um 

conhecimento aberto e dinâmico, estimulando o aluno 

a aproveitar todas as oportunidades de raciocinar, no 

emprego das diversas variações do pensamento. 

COMPETÊNCIA COMPETÊNCIA 

É a capacidade ou a habilidade para 

realizar tarefas ou atuar frente a situações 

diversas de forma eficaz em um 

determinado contexto. 

É também a habilidade de criar situações de 

aprendizagem aonde o professor e os alunos 

disponibilizam diversos recursos pessoais que trazem 

ao longo de suas histórias de vida pessoal e 

profissional. Utiliza-se o termo competência total, mas 

várias serão desenvolvidas ao longo do tempo à 

medida que se apropria de novos objetos de 

conhecimento. 

ATITUDE ATITUDE 

É uma resposta em relação a um objeto 

representado na memória, a partir de 

associações, de avaliações feitas desse 

objeto, e que variam em intensidade. Se 

essas associações são suficientemente 

fortes, as avaliações são ativadas 

automaticamente na memória, resultantes 

de um estímulo relevante.  

Representa o estilo pessoal de fazer realizar o 

conhecimento que construiu. 

É a maneira de liderar, motivar, comunicar, criar, 

colocar em prática suas competências. 

APRENDER APRENDER 

Memorizar o conhecimento. Dar as 

respostas certas. Captar as informações 

passadas pelo professor. 

Participar ativamente da construção do conhecimento. 

Fazer o conhecimento “seu”. 

Participar de forma crítica e criativa da informação e 
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formação do conhecimento. 

Memorizar o conhecimento que é seu por ter 

significado tanto científico, quanto prático. 

APREENDER APREENDER 

Em 1987 surge como sinônimo de 

autonomia, ou seja, decisões sobre a 

aprendizagem e seu gerenciamento 

segundo Dicknson envolvendo as 

escolhas quanto à decisão de aprender. 

(PAIVA, 2006, p.81). 

Significa entender e compreender. Tornar o 

conhecimento “seu”. A ação de apreender não é 

passiva. Exige ação constante e constante e 

consciente. Exige informar, exercitar e instruir 

(ANASTASIOU, 2010). 

Fonte: Acervo da pesquisa. 

 
Após o término das sessões a pesquisadora e observadora formularam os dois 

últimos questionamento das entrevistas e registraram uma fala de um participante que entre 

tantas, foi muito marcante para as duas: 

“Levo para a sala de aula essa experiência, não somente os pés nos guiarão 

pelos caminhos levando saúde para quem precisa, mas principalmente nós, como seres 

humanos em primeiro lugar (sic)”. 

“Levo para a próxima etapa não somente a pesquisadora de hoje que acaba de 

realizar as sessões de grupo focal, mas principalmente todos os ensinamentos que os 

participantes, como seres humanos me proporcinaram neste um ano e seis meses de 

convivência”. 

 

 

7.3 Reflexão sobre as Entrevistas embasadas na Análise do Conteúdo de Bardin: razões 

e sugestões para a formação continuada 

 

 

7.3.1 Apresentação das Entrevistas embasadas na Análise do Conteúdo de Bardin 

 

Apresentar-se-á primeiramente o roteiro das perguntas selecionadas para as 

entrevistas semiestruturadas realizado a partir das vivências concretizadas nos Grupos 

Focais. 

As entrevistas foram realizadas individualmente somente com os professores do 

Núcleo Docente Estruturante dos Cursos da Área de Saúde, por cumprirem carga horária de 

40 (quarenta) horas semanais, o que facilitou a realização da pesquisa e também pela missão 

desta equipe: pensar o Curso; elaborar o Projeto Pedagógico do Curso; acompanhar o 

desenvolvimento do Curso como também o sistema de avaliação; dar todo apoio aos 
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professores e alunos tanto no que diz respeito ao processo de ensino quanto à aprendizagem e 

atualizar sempre que necessária a Proposta Pedagógica do Curso levando em consideração as 

necessidades locais, regionais, nacionais e globais. 

 

 

7.3.2 Roteiro das Entrevistas Realizadas com os Professores da Área da Saúde 

 

As perguntas foram elaboradas após o término das sessões de grupo focal 

mediante as conclusões apresentadas pelos participantes nas rodas de conversa. 

Juntamente com a psicóloga (observadora) que esteve presente em todas as 

sessões de grupo focal elencamos primeiramente as categorias principais que gostaríamos de 

pesquisar, devido aos objetivos e metas traçadas para cada sessão e o desenrolar das mesmas, 

para poder formular  ao término de cada uma, as perguntas da entrevista com a finalidade de 

que não ficassem totalmente fechadas, mas que possibilitassem que os entrevistados nos 

dessem o “feedback” que esperávamos. 

 

1. Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de 

professor? 

 

2. O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

 

3. Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação 

docente? 

 

4. Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, 

apresenta, disponibiliza - um saber que domina, sendo a apreensão pelo outro - 

principal ou exclusivamente, responsabilidade do aluno? 

 

5. O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, 

fundamentado em saber próprio, a ligação entre os dois polos de que é 

mediador – o saber e o aluno? 

 

6. Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da 

profissionalidade do professor? 

 

7. Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de 

construir o seu próprio saber? 

 

8. A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve 

a construção de competências e atitude por parte de quem ensina, de modo a 
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tornar quem aprende capaz de transformar a informação em conhecimento 

seu? 

 

9. Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e 

desenvolvimento de práticas inovadoras na Área da Saúde? 

 

10. Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da 

Saúde tem com as Ciências da Educação? 

 

 

SUGESTÕES_______________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

A opção por uma entrevista estruturada está relacionada ao fato de as categorias 

de análise ter sido estabelecida a priori considerando os objetivos da pesquisa.  

Deste modo as entrevistas foram realizadas a partir de um roteiro contendo 

questões que obedeciam a uma sequência flexível das categorias de análise estabelecidas na 

seguinte ordem:  

a) Definição do que é ser professor.  

b) Saber profissional. 

c) Ação docente.  

d) Ensino e Aprendizagem. 

e) Mediação. 

f) Atuação do Professor. 

g) Formação Continuada. 

h) Relação de saberes. 

i) Competências e atitudes. 

j) Práticas Inovadoras. 

 

Esta fase foi um pouco mais longa, pois a sua realização dependia do horário que 

o professor tinha disponível, e deste modo, em alguns casos, as entrevistas precisaram ser 

remarcadas, pois foram realizadas na Faculdade que antecedia, ou posteriormente, ao horário 

normal de suas aulas. Essa estratégia foi importante por se considerar o número de 

respondentes, vinte, e o tempo dedicado para responder à entrevista. As entrevistas duraram 

em média, de uma a duas horas dependendo do grau de envolvimento ou de dificuldades 

apresentadas em relação aos questionamentos. 

A terceira fase, destinada à análise dos dados originados das entrevistas 

correlacionadas às sessões de grupo focal e análise de alguns Planos de Disciplina 
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disponibilizados pela Faculdade e com autorização do professor participante (colocados dois 

como exemplo no Anexo C) estabelecendo os pontos convergentes e divergentes entre os 

entrevistados, foi um pouco mais extensa e complexa, pois, como base norteadora utilizou-se 

a Teoria da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2009). 

Nesta pesquisa, tudo que foi vivenciado nas sessões de grupo focal, os pontos 

principais dos Planos de Disciplina (Competências;  Habilidades; Objetivos; Metodologias de 

Ensino; Sistema de Avaliação; Bibligrafia adotada, entre outros) e as categorias elencadas nas 

entrevistas que propiciou elencar os pontos convergentes e divergentes entre os 20 (vinte) 

professores participantes de todo o processo confirmam a cada momento que é necessário: 

“saber (Conhecimento); saber fazer (Competências) e fazer (atitudes)”. 

Deste modo, na fase da pré- análise deu-se início a organização, transcrevendo os 

dados de cada uma das sessões de grupo focal de forma cuidadosa e, neste momento, no 

intuito de impedir qualquer interferência, mesmo que involuntária, da pesquisadora, os nomes 

dos entrevistados foram substituídos por pseudônimos e, a partir de então passam a ser 

identificados como professor 01, professor 02, e assim por diante até terminarmos a 

transcrição do vigésimo participante. 

Durante as transcrições foram pontuadas na íntegra todas as interjeições e as 

locuções interjetivas, pois estas constam como objeto de análise no grupo focal, uma vez que 

são palavras que expressam emoções momentâneas e modificações no decorrer do tempo. 

Na segunda fase foram realizadas as entrevistas de forma cuidadosa, em lugar 

previamente preparado, onde cada professor pudesse se sentir a vontade, sem ser 

interrompido, sem interferência de terceiros, sem interrupções, onde a escuta da pesquisadora 

fosse totalmente ativa, sem parcialidade. 

Em seguida foi feita a leitura dos dados já transcritos para que o entrevistado 

pudesse acrescentar ou suprir o que estivesse ou não de acordo com o conteúdo e verificasse 

se as transcrições seguiam corretamente as respostas dadas a cada uma das perguntas, já que 

não existiu a possibilidade de gravação, acordo estabelecido desde o início entre a 

pesquisadora e os 20 (vinte) participantes, pois “iriam se sentir constrangidos e não ficaria a 

vontade (sic)”.  

Para facilitar a manipulação dos dados, em um segundo momento, os mesmo 

foram transcritos para tabelas que se encontram em anexo com a finalidade de facilitar a 

leitura das observações que foram registradas (Apêndice C). 

A organização dos dados em tabelas permitiu ter uma visão macro dos dados 

coletados, e, também, verificar se estes obedeciam às regras de exaustividade, 
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representatividade, homogeneidade e pertinência que Bardin (2009) considera parte 

importante quando se manipula dados empíricos. Encerram-se assim duas etapas 

simultaneamente: a leitura minuciosa dos Planos de Disciplina dos  Professores participantes 

da pesquisa referente aos Cursos da Área da Saúde e as entrevistas, que no caso foram às 

vinte entrevistas.  

Como já estavam estabelecidos objetivos e categorias passaram - se a destacar as 

subcategorias. 

        Segundo Oliveira (2003), uma subcategoria pode ser constituída por palavras, por 

um conjunto de palavras ou temas que são períodos. Como critério para a seleção das 

subcategorias, destacou-se as palavras, ou expressões semânticas que apareciam com mais 

frequência e por similaridade de conteúdo. Uma vez selecionadas as subcategorias, seguiu-se 

para a segunda fase proposta por Bardin (2009) que corresponde à exploração do material. 

As subcategorias que se destacaram após as entrevistas foram: 

- Reconhecimento Social; 

- Apropriação de Saberes; 

- Conhecimento; 

- Responsabilidade Compartilhada; 

- Relação entre Saberes; 

- Educação Permanente; 

- Construção de Saberes; 

- Competências, atitudes e conhecimentos; 

- Formação Profissional; 

- Práticas Pedagógicas. 

 

 

7.4.5 Identidade Profissional do Professor da Área da Saúde 

 

No sentido de identificar qual a compreensão que os professores entrevistados têm 

do que “é ser professor”, procurou-se analisar as respostas referentes aos vinte professores do 

Núcleo Docente Estruturante da Área de Saúde. Identificou-se primeiramente um grupo que 

compreende o ser professor a partir de uma função social que este exerce dentro da educação, 

que se pode observar nos exemplos que se seguem. 

Assim, começamos por apresentar a análise realizada sobre o primeiro 

questionamento: “Para você, o que é ser professor”? “Como se reconhece socialmente a 

atividade de professor”? 
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O que se pode observar foi que o discurso teórico dos professores é bem 

elaborado, com bastante conteúdo científico relacionado com a área do conhecimento que 

atuam. Concordam em sua maioria que a Formação Continuada na área da saúde é 

fundamental, onde mais de 90% dos professores responderam que ela faz parte da 

conceituação do “ser professor”. Todos os professores responderam que ser professor é 

preparar os estudantes para o mercado de trabalho com conduta ética; excelência e 

humanismo.  

O professor 11 refere: “Ser professor é ser um facilitador na produção do 

conhecimento considerando o contexto do estudante e suas particularidades”. “No meio 

social se reconhece a atividade do professor no desempenho dos acadêmicos como ser 

transformador (sic)”. 

Como também colocaram a importância da valorização social do professor. Ser 

professor para a maioria dos respondentes é ter competência profissional; vocação e ter o 

magistério como missão. 

Valorizam o relacionamento interpessoal; o diálogo como ferramentas de 

transformação pessoal, profissional e social. Somente poucos professores pontuaram a 

importância de troca de saberes entre professores e alunos. Ainda apresentam-se muito 

arraigados ao conceito de que quem ensina é o professor, como “depositário do conhecimento 

no aluno”. 

O professor 20 diz-nos: “Ser professor é um grande desafio; é ser responsável por 

formar profissionais com conhecimento voltado para uma área específica sem deixar de lado 

o aspecto humanístico (sic)”. 

Raramente foi abordada a oportunidade ao estudante, da construção do 

pensamento crítico e reflexivo, estando muito presente, apesar do discurso de teoria associada 

à prática, o ensino “bancário”, que como pontuava Freire (2010) é aquele que é repassado ao 

aluno. 

Constatou-se em alguns professores a exaltação ao “ego”; preocupação com o seu 

bem estar e não com os estudantes, estabelecendo um distanciamento entre “quem ensina de 

quem aprende (grifo da investigadora)”. 

Na análise dos pontos convergentes e divergentes dentre os 20 (vinte) professores 

que participaram das entrevistas e dos grupos focais, percebe-se que o que mais sobressai 

nesta questão é a necessidade da Formação Continuada, apesar das resistências devendo-se 
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posteriormente, em outra etapa, elaborar um Projeto de Formação Continuada para apresentar 

à Direção Geral mediante o resultado da pesquisa, a fim de sensibilizar sobre esta necessidade 

compreendendo as vivências e as experiências que os professores envolvidos têm para o 

universo acadêmico considerando: sentimentos, pensamentos, valores, práticas, conhecimento 

científico e empírico. 

Em relação ao segundo questionamento: “O que é o saber profissional do 

professor”? “Que tipo de saber requer”? Obtiveram-se os dados abaixo referidos. 

Praticamente todos os Professores pontuaram a importância da 

interdisciplinaridade entre não só as disciplinas de cada curso da área da saúde, mas também 

entre os Cursos da Área da Saúde. Estão precisamente há 01 (um) anos participando 

semanalmente de reuniões de gestores pedagógicos para estudarem e reelaborarem de acordo 

com os Projetos Pedagógicos, como planejar e colocar em prática a interdisciplinaridade 

sistémica e não pontual a partir do momento em que se iniciaram as sessões de Grupo Focal. 

Observa-se na resposta de um dos professores o seguinte: 

Professor 06: “Creio que o saber do professor encontra-se no saber repassar aquilo 

que está escrito sobre uma determinada matéria e, de forma compreensível; identificar no 

aluno a assimilação do conteúdo”. “Ele não apenas deve ser capaz de repassar, mas também 

despertar no aluno o interesse sobre determinada matéria, considerando também que o 

desempenho de cada aluno é diferente (sic)”. 

Surgiu na Faculdade à necessidade da Formação do Grupo intitulado NUGESPE – 

Grupo de Gestores Pedagógicos, cuja iniciativa partiu na Coordenação do SEAD- Serviço de 

Atendimento aos Discentes e Docentes após presenciar a mudança de postura dos 

participantes dos professores dos Núcleos Docentes Estruturantes da Área de Saúde na 

pesquisa desta Tese, que é acompanhada por todos os Pró-diretores e Coordenadores da 

Instituição. 

Todos os professores concordam que é fundamental não somente trabalhar os 

conhecimentos científicos, como também: ético; moral; social e a prática profissional 

atendendo-se a sociedade do entorno. 

Professor 04: “O professor universitário é exigido cada vez mais em suas múltiplas 

inteligências, não somente em sua área específica, mas na Pedagogia, Psicologia, Arte e 

Inteligência Emocional (sic)”. 
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Foi unânime a resposta para a formação visando o mercado de trabalho do 

entorno, não somente na cidade onde se encontra a Faculdade, mas na macrorregião que 

atende mais de 55 (cinquenta e cinco) municípios carentes do Nordeste Brasileiro. 

Despertar o interesse do aluno foi outro ponto muito dialogado nas entrevistas, 

pois os estudantes que fazem parte do universo acadêmico são habitantes de cidades que se 

distanciam da Faculdade até 100 (cem) Km de distância. Muitos saem de suas cidades de 

acordo com os relatos dos professores às 4 horas da manhã para chegarem às 7 horas para o 

início das aulas.  

Os que estudam no período da tarde têm que vir pela manhã, pois não têm 

transporte e somente retornam com os alunos da noite, ou seja, ficam na Faculdade 

praticamente 12 horas. Quem estuda no período da noite, são os que trabalham, saem de suas 

cidades por volta das 17 horas para chegar a Faculdade entre 18 horas e 30 minutos e 19 

horas. Retornam para suas cidades a partir das 22 horas e 15 minutos, chegando a seus lares a 

partir das 24 horas da noite para no dia seguinte estarem trabalhando às 7 horas da manhã. 

Estão cansados logo no início do semestre e precisam de muito estímulo para não desistir de 

seus sonhos. 

Os entrevistados concordam, que o professor na atualidade tem como missão 

descobrir em cada aluno suas competências e habilidades, pois são elas que estimularão a não 

desistirem e atingirem suas metas. O sabor da vitória; do sonho realizado nos depoimentos na 

Solenidade de Colação de Grau confirma que “cumprimos nossa missão” (sic). 

O relacionamento interpessoal foi pontuado pela maioria dos professores como 

um meio facilitador na construção da aprendizagem. O que se percebe que por um número 

considerável de alunos morarem sozinhos na cidade onde está a Faculdade e terem deixado 

seus lares e famílias e outros por passarem até 12 horas por dia em contato com o meio 

acadêmico, apresentam maior necessidade deste vínculo com seus professores. 

Outro ponto de unanimidade entre todos os professores foi a necessidade, 

respeitando as Diretrizes Curriculares Nacionais de cada Curso, da adaptação dos currículos à 

regionalidade onde se encontra a Faculdade principalmente no que diz respeito à Atenção 

Básica à Saúde. 

Os pontos divergentes que se apresentam entre os professores quanto a esse 

questionamento são: alguns professores na entrevista ainda pontuam com muita veemência 

que no Ensino Superior basta o professor ter bagagem científica, muita leitura, título e chegar 
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à sala de aula e “despejar” o conteúdo, pois foi assim que ele se tornou “um doutor de renome 

(sic)”. 

Alguns pontuaram que convivência familiar e social interfere na atuação do 

professor em sala de aula. Muito interessante esta colocação, pois o professor é um ser 

integral, onde ele como um todo entra em sala de aula para socializar o conhecimento, não 

tendo como separar o contexto pessoal, familiar, social do profissional e educacional 

(NÓVOA, 1995). 

Um único professor colocou em sua entrevista que: “Professor tem que ter 

expressão corporal; oratória; leitura; lógica e conhecimentos gerais”, pois contribui para 

despertar nos alunos o prazer de aprender, atenção, concentração e por mais árduo que seja o 

conteúdo torna-se mais brando e convidativo (sic). 

Por outro lado, tivemos um professor que na entrevista colocou que: o professor 

deve “Saber repassar o que está escrito em determinada matéria” (sic). Essa colocação nos 

faz refletir até quando teremos em sala de aula professores que somente repassarão conteúdos 

mecanicamente aos alunos e continuar disseminando a “síndrome do caderninho amarelinho” 

(grifo da pesquisadora). 

Uma pequena parcela de professores, ao ser questionado na entrevista colocou que 

ser professor envolve várias dimensões: “ser professor requer aspectos de várias dimensões: 

técnico; teórico; filosófico; social; artístico e principalmente o saber sobre si e o outro 

(sic)”. 

Chamou muito atenção este tipo de colocação, principalmente partindo de mestres 

e doutores da área da saúde quando colocaram: “o professor precisa principalmente ter 

conhecimento sobre o saber sobre si e sobre o outro (sic)”, pois o ensino-aprendizagem 

somente acontece quando em primeiro lugar nos conhecemos e não nos tornamos 

simplesmente números em sala de aula (grifo da pesquisadora), para constantemente 

estarmos abertos à aprendizagem (professores e alunos). 

Outro questionamento que somente foi colocado por um único professor que 

divergiu de todos os demais, diz respeito ao saber profissional docente que é constituído por 

atitudes crítico – reflexivas que apresentam o potencial de alterar positivamente a realidade 

social circundante ao próprio professor. O que nos leva a refletir o quanto o Ensino-

aprendizagem reflete na sociedade do entorno, nos estudantes e nos próprios professores. O 

quanto o professor precisa ser disponível, flexível a mudanças que o mundo globalizado 
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solicita e que a Formação Continuada não é um modismo, mas uma necessidade constante 

devido à velocidade das informações e formações. 

O que se observa ao analisar os pontos convergentes e divergentes entre os 20 

(vinte) professores que participaram desta pesquisa no tocante a esta pergunta, diz respeito ao 

saber profissional do professor e sua relação com os alunos quanto à autonomia e 

corresponsabilidade na construção do conhecimento implicando em uma nova identidade que 

o Ensino Superior tem que assumir que é assegurar o espaço de relações interpessoais, de 

espírito crítico, de vivências coletivas que precisam ser valorizadas; fortes vínculos entre 

Faculdade/sociedade que devem ser redescobertos e discutidos coletivamente (PINTO, 2010). 

O conhecimento, portanto, corresponde a um conjunto de situações, de ações, de 

desafios a serem investigados e menos de estruturas conceituais e intelectuais já prontas e 

acabadas para serem apenas conhecidas, difundidas e assimiladas (PINTO, 2010). 

Quanto ao terceiro questionamento: “Como se constitui, ou não, esse saber no 

fundamento legitimador da ação docente”?  

A maioria dos professores refere que esse saber se constitui em contexto de sala 

de aula. Porém concordam que a atividade de cunho prático que se torna o fundamento 

legitimador da ação docente, quanto mais cedo for proporcionados aos alunos, mais 

experiências irão adquirir e assim poderão quando concluírem sua Graduação estar preparados 

com conhecimento, competências e atitudes para exercer a profissão na região de 

abrangência. 

Professor 20: “Constitui-se em diversas ações vivenciais com os alunos em sala de 

aula, tal como, postura, transmissão de experiências e outros (sic)”. 

A relação professor e aluno cada vez se torna mais presente em todo decorrer 

das entrevistas como marco fundamental para o sucesso da formação acadêmica profissional e 

pessoal.  

Para se galgar o êxito na formação de excelência, há necessidade na opinião da 

maioria dos professores entrevistados, teoria associada à prática, pois uma não existe sem a 

outra, o que culmina na legitimação do conhecimento devido às vivências e habilidades dos 

professores transmitidas aos estudantes. 

Esse nível de exigência inclusive pode ser constatado pelo Instrumento de 

Avaliação Externa do Ministério da Educação – SINAES, no quesito referente à qualificação 
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do corpo docente tanto no que diz respeito à formação acadêmica (titulação); tempo de 

experiência profissional, como produção científica (Anexo B). 

O professor 15 refere:“A legitimação é um processo que se consolida através da 

utilidade social”. “A partir do momento que a prática docente e solidificada como a maior 

promotora do desenvolvimento de uma sociedade, a curto, médio e longo prazo, ela sofre um 

processo de autolegitimação”. “A sociedade passa a fazer um juiz de valor positivo sobre a 

prática além dos muros da universidade/ faculdade”. “Logo, a sua ação docente, uma vez 

que modifica o meio em que os agentes pensantes (discentes e doentes) estão inseridos (sic)”. 

No que diz respeito aos aspectos que divergem pode-se pontuar que somente um 

professor entre os vinte entrevistados abordou a docência como vocação, algo que não é 

aceito pela maioria, apesar de ao observarmos no primeiro questionamento quando se 

pergunta: “para você o que é ser professor?” a maioria respondeu que é uma missão. 

Observa-se, portanto, certa incoerência entre a primeira e a terceira resposta 

quando demonstram indignação com a nomenclatura “vocação”. 

Apesar da maioria dos professores em suas falas colocarem que por meio da troca 

de experiências, do estímulo, da relação interpessoal professor e aluno, o professor se torna 

elemento facilitador da aprendizagem, somente um entrevistado se referiu ao: “desejo e o 

prazer de ensinar (sic)”. Mas, o que se observa que na prática, a teoria prevalece; as relações 

são distanciadas, mesmo entre os profissionais; professor é ainda a cátedra e aluno é o 

discípulo, pois ao questioná-los sobre esse tema nas sessões de grupo focal, por meio de 

atividade lúdica realizada com as cinco equipes, apresentaram primeiramente resistência à 

proposta; depois dificuldade relacionada à criatividade e especialmente no quesito relações 

interpessoal.  

Cada equipe tinha que por meio de desenho representar o “prazer de aprender”. 

Sendo que a Equipe 01: representava por meio de cabeças. Equipe 02: por meio do olhar. 

Equipe 03: por meio de corações. Equipe 04: por meio das mãos. Equipe 05: por meio dos 

pés. A dificuldade apresentada nessa sessão foi muito grande. Primeiro porque remete ao 

lúdico e a maioria dos professores, principalmente da Área da Saúde é “racionalidade e não 

emoção (sic)”.  

Segundo, porque após a atividade quando se abriu a roda de conversa os maiores 

questionamentos colocados foram: “somos profissionais em primeiro lugar; temos prazer 

pela profissão”; “precisamos aprender a ter prazer pelo magistério (sic)”. 
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Quanto ao quarto questionamento: “Considera-se que o professor ensina 

porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber que domina, 

sendo a apreensão pelo outro (aluno) - principal ou exclusivamente responsabilidade do 

aluno”?  

O quesito Responsabilidade Compartilhada foi elencado pelos 20 (vinte) 

professores entrevistados havendo, portanto, unanimidade entre todos que o domínio do saber 

é da responsabilidade de ambos: professor e alunos, apesar de que alguns em outros 

momentos colocam que o professor ensina e o aluno é que aprende havendo uma 

incoerência tanto no discurso quanto nas ações durante as sessões realizadas nos grupos 

focais, provando, mais uma vez, que a teoria muitas vezes se dissocia da prática. 

Professor 19 diz: “Em nenhuma forma de comunicação, a responsabilidade pode ser 

inteiramente transferida ao comunicador (professor) ou ao ouvinte (aluno)”. “Essa 

interação é dinâmica e depende de inúmeros fatores que influenciam essa interação”. 

“Entretanto, cabe ao professor uma responsabilidade naturalmente maior, uma vez que 

passa a informação no intuito de despertar no aluno a consciência sobre determinado tema 

que o mesmo já experimentou previamente, ou já é familiarizado (sic)”. 

Outro ponto que todos os professores entrevistados concordaram foi quanto à 

troca de conhecimentos que aqui apesar de somente um professor ter colocado a 

importância da utilização de técnicas para melhoria do aprendizado dos alunos, creio 

que elas se completam, pois se troco conhecimentos, conheço melhor meus alunos e, portanto 

pesquiso técnicas que se adequem à realidade da turma com a qual estou interagindo. 

Professor 09: “A responsabilidade é dos dois envolvidos no processo de educar, de 

maneira que o professor utiliza metodologias ativas fornecendo o conteúdo necessário para 

aprendizagem de modo a atender as demandas, necessidades e desejos apresentados pelo 

estudante”. “Sendo que este também deve buscar alternativas para ampliar o conhecimento 

sobre o assunto (sic)”.  

Na doação de conhecimentos os 20 (vinte) professores entrevistados têm a 

mesma opinião. Que o professor “doa” conhecimentos, ainda para a maioria existe a 

dificuldade da concepção de professor “facilitador ou mediador da construção da 

aprendizagem (sic)”. 
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Existe ainda um conflito de termos, nomenclaturas, posturas que revelam apesar 

do discurso o professor tradicional, da Educação Bancária ainda estar muito presente no 

Ensino Superior (FREIRE, 2010). 

Um professor elencou que a Aprendizagem é competência do aluno e que o 

Ensino é competência do professor. Neste caso, já se elenca também a Responsabilidade 

Unilateral. 

Essa afirmação faz com que se reportem as sessões de Grupo Focal quando das 

propostas elencadas e as resistências apresentadas ao novo, ao inusitado, quando nas rodas de 

conversa se passava a palavra para cada integrante de cada grupo e um determinado integrante 

respondeu: “para mim não acrescentou nada; vou continuar sendo quem sou; já sou doutor e 

meu título me basta para estar onde estou (sic)”. 

Sabe-se também que a Educação Superior clama por mudanças urgentes e de 

acordo com o Instrumento de Avaliação de Curso de Graduação do Ministério da Educação 

em seu primeiro eixo: Dimensão Pedagógica – Estrutura Curricular – diz o seguinte: 

“quando a estrutura curricular implantada contempla de maneira excelente em uma análise 

sistêmica e global os aspectos: flexibilidade; interdisciplinaridade; acessibilidade pedagógica 

e atitudinal; articulação entre teoria e prática” (INEP, 2015, p.5). 

Somente um professor ao ser entrevistado referiu, ao responder a esta pergunta, a 

importância da leitura da turma por parte do professor, o que mais uma vez demonstra que 

a maioria ainda não conseguiu dar relevo à necessidade de se conhecer os alunos com os quais 

irão conviver durante o semestre, ou quem sabe, por vários semestres dependendo de quantas 

disciplinas esse professor ministra no curso em questão. 

Novamente um único professor, não necessariamente o mesmo, respondeu 

chamando a atenção para a importância Relação Dialética entre professor e alunos; 

Formação do Professor Facilitador o que comprova mais uma vez a dificuldade de 

assimilação. Aqui se destaca o saber e o fazer do professor desprovido de especificidade de 

conhecimento de diversas áreas do saber, que promove uma condição diferenciada do que se 

espera de uma profissão, ou seja, “conhecimento específico de alto nível”, não existindo ainda 

em sua formação de base a preocupação da multiplicidade de saberes tornando-se muito 

complexo para o professor ter que assimilar de imediato as Políticas Educacionais para o 

Ensino Superior que exige dele abordagem sistêmica, sem mesmo saber do que se trata. 

Como ser facilitador da aprendizagem? Como trabalhar com metodologias ativas, 

apesar de estar em seus Projetos Pedagógicos, sem nunca terem tido alguma Formação 

Continuada a respeito de tais assuntos? 
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Segundo Sacristán, et.al. (2011), o conhecimento do docente do Ensino Superior 

para realizar a prática não é apenas possível pelo conhecimento científico adquirido em sua 

formação acadêmica, e tão pouco pela sua experiência profissional, mas tem que vir revestida 

de criatividade, pelo desejo do novo diante a complexidade do ato de ensinar a aprender ao 

mesmo tempo, onde sua formação acadêmica não prevê essa situação exigida atualmente pelo 

Sistema Educacional Brasileiro. 

O conhecimento do docente para realizar a prática de ensino salienta-se não 

apenas no que estão nas Diretrizes Curriculares Nacionais de seus Cursos, mas também pelo 

conhecimento que se constrói e reconstrói no exercício juntamente com os alunos, sobre o quê 

e porque fazer.  Essa decisão se vê embasada em seu conhecimento de referência juntamente 

com o conhecimento de referência de seus alunos, que elencarão as competências de todos 

daquilo que é adquirido pela experiência vivida ao longo da formação, que culminará em 

atitudes que é a atuação como profissional. 

Quanto ao quinto questionamento: “O professor ensina porque enquanto é 

especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber próprio, a ligação entre os 

dois polos de que é mediador – o saber e o aluno”? 

 Os 20 (vinte) professores foram unânimes em responder que fazer a ligação 

entre o saber e o aluno é a função da mediação do professor, porém esta função é de uma 

complexidade elevada, pois prevê uma relação dialógica entre professor e aluno que autoriza 

ou não o saber compartilhado; a troca de experiências; a mediação de saberes e o 

próprio saber do professor. 

Professor 15 e 16: “Professor é um Facilitador”. “O Professor É Mediador da 

Aprendizagem”. “É Também Responsável pela Formação Humanística e Social (sic)”.  

Em inúmeras falas durante a entrevista, no discurso teórico a mediação é clara, 

mas na ação das sessões do grupo focal torna-se contraditória pressupondo-se um discurso 

mais pragmático do que uma vivência real. 

Os professores querem realmente que os alunos aprendam, mas o caminho que 

eles trilham em direção à aprendizagem nem sempre é conhecido pelo professor. 

O professor 06 disse: “A mediação do saber e o interesse pelo saber caminham 

juntamente no processo de ensino – aprendizagem (sic)”. 

Todo professor deveria ter claro que seu lugar como “ensinante” não é um lugar 

de sujeito intocável; confortável; presumível que tem respostas para tudo. 
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Porém, seu saber pode ser “desmoronado” por qualquer aluno com uma simples 

pergunta relativa a um dado que para o aluno seja importante, com o qual o professor jamais 

tenha se preocupado, pois nenhum professor, por mais que se prepare, pode esperar por todas 

as perguntas que permeiam o universo dos alunos. 

Com estas reflexões reafirma-se a necessidade premente da Formação Continuada 

de professores do Ensino Superior, pois como dizia Gabriel García Márquez (1983),  

Não se preocupe em ter medo; o medo profissional diante do novo é natural e 

saudável, sendo sinal de responsabilidade, ao quais todos os professores, de qualquer 

área estão submetidos, pois cada turma nunca será igual a anterior e sempre 

estaremos ensinando e aprendendo. Portanto, o saber é compartilhado, não é 

propriedade do professor (GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. NO SE PREOCUPE, 

TENGA MIEDO. IN: EL PAÍS, 1983). 

 

Quanto ao sexto questionamento: “Como mudar este cenário da atuação sem o 

reforço somente da profissionalidade do professor”? Sete dos 20 (vinte) professores que 

foram entrevistados responderam que a Educação Permanente e Continuada seriam os 

pontos fundamentais de mudança de cenário para atuação do professor e para a melhoria na 

qualidade de ensino e aprendizagem dos alunos. 

Os professores 15 aos 18 apontam que: “Necessitam de Programas de Educação 

Continuada”. “Desenvolvimento de Habilidades e Competências”. “Qualidade da Prática 

Educativa”. “Conhecimentos Compartilhados (sic)”. 

O segundo ponto elencado por 09 (nove) entre os 20 (vinte) professores 

entrevistados foram: Qualificação Profissional e Atualização Pedagógica que para a área da 

Saúde, clama por mudanças urgentes, na atuação do professor devido o hiato na formação 

acadêmica dos mesmos. 

Já quanto à qualidade da prática educativa 06 (seis) professores veem-na como 

estratégia para mudança de cenário e investimento na formação de qualidade dos alunos 

enquanto profissionais. 

Somente 01 (um) professor entre os 20 (vinte) entrevistados elenca a Pesquisa e 

Extensão como meio para mudança de cenário de atuação, não se baseando assim somente na 

titulação do professor e sim na sua competência e vivência profissional, respeitando a 

regionalidade aonde ensina. 

Professor 01: “Há Necessidade de Pesquisa e Extensão conjuntamente (sic)”. 

Já outro professor argumenta que planejamento, organização e atualização das 

aulas seriam um marco fundamental para mudança no cenário do Ensino Superior e não mais 

o “improviso” ou simplesmente chegar à sala de aula e pedir aos alunos que “abram o livro 
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em tal página, leiam, discutam e apresentem um seminário; enquanto ele professor sequer 

tenha se apropriado do assunto (sic)”. 

Outro professor coloca na entrevista um ponto fundamental que é o 

“empoderamento”. O professor precisa apropriar-se do saber que não é somente seu, mas 

que também precisa compartilhar e tornar também seu, para que os alunos se empoderem 

também. 

Professor 07: “Contribuição para a aquisição de Autonomia do Professor”. 

“Empoderamento (sic)”. 

A Faculdade exerce um papel fundamental na formação de professores porque em 

diferentes situações são vividas relações interpessoais, são construídas novas aprendizagens 

que irão surgindo devido à cumplicidade afetiva que se estabelece entre professor, aluno e o 

grupo da sala de aula estimulando o processo de ensino e aprendizagem. Tudo isso servirá 

como base para a construção do conhecimento, elenco das competências que culminam em 

atitudes de ambas as partes.  

Perceber e conhecer a existência da relação entre afeto, cognição, movimento e 

meio social no desenvolvimento humano é importante para promover o desenvolvimento 

harmonioso de todos que fazem parte da ação pedagógica (ALMEIDA, 2004).   

O sétimo questionamento que fez parte da entrevista dos professores do Núcleo 

Docente Estruturante foi: “Como é ofertado a você professor, a formação continuada 

tornando-o capaz de construir o seu próprio saber”? 

Dos 20 (vinte) professores entrevistados, 14 (quatorze) responderam que 

necessitam muito de: Formação Continuada; Encontros Pedagógicos e Participação em 

Eventos Científicos o que vem confirmar mais uma vez a real necessidade da Formação 

Continuada de Professores no Ensino Superior, apesar de que nos Encontros Pedagógicos o 

índice de ausência ainda ser bastante significativo, o que também faz com que se reflita sobre 

a necessidade de um diálogo maior entre os pares para se abordar temas não só do interesse da 

Instituição como também de interesse dos professores, que com certeza, dessa forma 

participarão mais, como por exemplo: explanar sobre a qualidade de ensino; a coerência do 

currículo e a atualização dos professores em Programas de Mestrado e Doutoramento que 

amplia o horizonte por meio de pesquisa; atualização constante; a qualidade da informação e 

formação que será oferecida aos professores e consequentemente aos alunos. 

Professores de 15 a 20: “Formação Permanente de Professores”. “Participação em 

Congressos; Simpósios; Encontros”. “Aprendizagem Contínua (sic)”. 



264 

 

A maioria dos professores entrevistados, também colocou como prioridade, a 

participação em eventos científicos que faz parte da Formação Continuada e que está 

diretamente relacionada com a área de atuação decada um dos entrevistados. 

Professores 05 e 06: “Acervo de Biblioteca muito bem estruturado”. “Liberação para 

eventos científicos com escalas no semestre”. “Maiores dificuldades quanto à participação 

em Mestrados e Doutorados pelo deslocamento para grandes centros (sic)”. 

O que a Instituição necessita compreender é que Formação Continuada não se 

restringe a intramuros; ela se expande para extramuros na troca de experiências com outros 

pares. 

Um único professor na entrevista coloca que a IES precisa ter um acervo 

bibliográfico bem estruturado e digitalizado. Crê-se que esse professor pouco frequenta a 

Biblioteca da IES, pois o acervo é atualizado semestralmente e a Biblioteca Virtual que se 

chama “Minha Biblioteca” e já existe há mais de dois anos com mais de 20.000 (vinte mil) 

títulos (informação obtida pela Bibliotecária responsável pelo acervo). 

Somente outro professor pontuou na entrevista a necessidade de Liberação de 

Professores para cursarem Mestrado e Doutoramento, caso seja uma Universidade em outro 

Estado ou mesmo em outro país, isto quando lhe foi abordado se conhecia o Plano de Cargo, 

Salários e Carreira, pois no mesmo está registrado como direito do professor liberação para 

Cursar Mestrado ou Doutoramento e todas as regras para tal (informação obtida pelo 

Departamento de Recursos Humanos). 

O Professor do Ensino Superior necessita conquistar sua autonomia não 

confundindo com a autonomia de sua profissionalização adquirida em sua formação 

acadêmica, mas em sua construção social, construindo seus significados e sentindo no 

processo de ensino e aprendizagem seu papel de “ensinante” e “aprendente”, agente das 

necessidades dos sujeitos, da instituição, comunidade e sociedade. Pensar a autonomia no 

processo de profissionalização docente indica que a decisão não pode imprimir-se na base de 

um agente educacional, mas na base do coletivo. 

O oitavo questionamento pontua o seguinte: “A Formação Continuada do 

Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de competências e 

atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de 

transformar a informação em seu, o conhecimento”? 

Os 20 (vinte) professores entrevistados concordam que Formação Continuada dos 

Professores na Área da Saúde possibilita a construção de: competências e atitudes por parte 
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de quem ensinam tornando quem aprende capaz de transformar informação em 

conhecimento. 

Os Professores 09; 10; 11; 12 e 13 referem: “Transformação da informação em 

conhecimento”. “Construção de competências e atitudes”. “Contribuição Social”. 

“Mediação entre aluno e conhecimento (sic)”.  

Concordam também que desta forma, ambos, professor e alunos, produzem 

saberes e trocam conhecimento não havendo mais lugar para aquela ruptura de quem ensina 

é o professor; quem aprende é o aluno. 

Por meio das sessões de grupo focal, pontuaram nas entrevistas que aulas 

dinâmicas auxiliam muito no elenco de competência e atitudes e fazer “seu” o conhecimento. 

Apontaram que quanto mais os professores se qualificarem melhor será sua 

atuação em sala de aula. 

Expuseram nas entrevistas que com Formação Continuada; Propostas 

Pedagógicas atualizadas; atualização constante; aulas dinâmicas os alunos com certeza se 

sentirão mais motivados e o processo de ensino e aprendizagem acontecerá de forma 

significativa. 

Os professores 04 e 05 apontam: “Que a Atualização constante do professor é 

imprecindível”. “Motivação por parte dos alunos”. “Aulas dinâmicas (sic)”. 

A profissão docente, portanto, é uma construção social, identificando-se além dos 

condicionantes reproduzidos e prescritos de uma prática, pela interação dos atores sociais que 

mobilizam, adaptam e recriam as ações em seu meio. Essa redefinição da profissão do 

professor, ou melhor, a Formação Continuada, a atualização constante, não só configura no 

espaço externo ao indivíduo e peculiar à profissão, mas também a sua condição pessoal. Deve 

existir o desejo de autonomia e ressignificação.  

Ressignificar somente será alcançado a partir de agentes que imprimam 

singularidade e originalidade em seus atos, podendo ser destacados como profissionais, num 

processo que se interpreta atualmente como profissionalização. 

Quanto ao nono questionamento: “Como é que a Formação Continuada pode 

intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras na Área da Saúde”?  

O que se observa é uma grande inquietação entre os 20 (vinte) professores, que no 

início se mostravam seguros de seus saberes devido às suas titulações e que após praticamente 

01 (um) ano e seis meses de trabalho começam a perceber que se torna necessário romper 

com a ideia simplista de que uns inventam e outros aplicam e sim que há necessidade de 
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inovação e que esta é primeiramente endógena, parte do princípio do desejo de querer sair do 

lugar comum. 

Professor12: “Transformando informação em competências e atitudes (sic)”.  

Percebe-se que durante as sessões de grupo focal, que não deixam de serem, 

estratégias de formações específicas, somente terão êxito, se houver resiliência, desejo de 

mudança, por parte de cada um dos envolvidos no processo, pois caso contrário nada 

acontecerá. O processo de mudança abrange três ciclos de aprendizagem progressiva segundo 

Perrenoud (1999): 

a) Individualizar o percurso da formação. Individualizar o percurso de 

formação não significa evitar a separação dos professores por Cursos, nem criar 

verdadeiros ciclos de aprendizagem; o essencial é que cada um progrida com total 

êxito, sendo constantemente exigido em relação à sua zona de desenvolvimento 

proximal, como fazemos com os nossos alunos; procurar, pois, uma via 

intermediária entre uma flexibilidade excessiva, que deixaria o professor entregue 

a si próprio e ao seu ritmo natural, esperando que o tempo produza um improvável 

milagre, e a convocação numa marcha forçada que não leva em conta as suas 

possibilidades reais, como se pode observar nas sessões de grupo focal descritas 

anteriormente, onde tinham tempo determinado para cumprir o que se propunha; 

essa via intermediária é uma via estreita difícil de conceber, mas possível de 

realizar. 

b) Aprender trabalhar melhor em equipe. Indica uma direção; ela se aprende, 

se quisermos, às vezes laboriosa e dolorosamente; por outro lado, ela se vincula 

mais a uma cultura profissional do que a estruturas formais. É inútil decretar 

administrativamente que o corpo de professores forme uma equipe, pois se 

constrói uma pura ficção e mascara-se uma realidade (PERRENOUD, 1999); há 

inúmeras formas de cooperação. O importante é que cada uma corresponda às 

possibilidades e às aspirações das pessoas envolvidas. 

c) Colocar os interessados no centro da ação pedagógica. Nunca fomos 

capazes de executá-lo. A questão é simplesmente didática, de abordagem 

construtivista da aprendizagem; conservar intacto o desejo de aprender 

estruturando as situações de ensino e aprendizagem de modo a garantir efeitos de 

formação. Não se trata aqui de um modelo didático preciso, mas de uma direção 

de pesquisa (PERRENOUD, 1999). 
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O décimo questionamento realizado com cada um dos professores envolvidos na 

pesquisa foi: “Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da 

Saúde tem com as Ciências da Educação”? 

Os 20 (vinte) professores entrevistados concordaram que deve existir entre as 

áreas da Saúde e Educação “saberes compartilhados”, pois esta relação entre as áreas após 

as vivências nas sessões de grupo focal fez com que compreendessem a real importância, por 

exemplo, de um pedagogo na equipe de Cursos da Área da Saúde para estabelecer essa 

relação estreita entre a Educação para com a Saúde trazendo às equipes meias para a 

construção de instrumentos avaliativos; escolha de metodologias, melhor dizendo, de 

propostas pedagógicas, que se adequem aos Cursos, às turmas; no tocante à relação 

professor e aluno, pois: 

De acordo com o Professor 05: “É pela Transmissão de Conhecimento”. “Pelos 

Métodos eficientes da educação (sic)”. “(...) que colocamos em nossos Projetos Pedagógicos 

o que pretendemos formar - profissionais humanistas, quando nossa formação foi puramente 

técnica (sic)”.  

Os Professores 08 e 20 referem que há: “Há Precariedade na relação entre as áreas 

da Educação e Saúde”. “Multiplicidade de saberes”. “Desconhecimento do saber pedagógico 

e metodológico (sic)”.  

Após o término de todas as entrevistas e as análises aqui apresentadas foi revisto todos 

os conteúdos para a elaboração de alguns pontos que se destacam como relevantes e 

interligados ao tema da tese de doutoramen em questão. 

a) A maioria dos professores opininaram em relação a temas e saberes: transversais e 

interdisciplinares: de acordo com os momentos nos grupos focais percebidos 

nitidamente, que é possível, pois, “(...) fomos a cada nova sessão, desafiados com 

propostas e temas geradores que jamais imaginaríamos ser capazes de realizar, porque 

não faziam, até então, parte de nossa práxis (sic)”.  

b) “Um universo de opções se abriu aos nossos olhos e terminamos o que já chamamos 

de uma primeira e esperamos que não seja a única, de inúmeras, Formações 

Continuadas, fortalecidos e com outro olhar sobre o Perfil do Egresso dos Cursos de 

Saúde (sic)”.  

c) A formação, portanto, aparece como elemento de mediação e mobilização para o 

alcance da profissionalização docente, o que pode ser alcançado implementado em um 

processo de desenvolvimento profissional do professor articulando a um processo de 

evolução da identidade como profissional. 
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d) Dar retorno à sociedade foi colocado por uma pequena parcela de professores, pois 

alegam que os estudantes ao se formarem o “perfil do egresso”(sic) é exatamente esse. 

Portanto, não há necessidade de ser pontuado com ênfase, “pois é obvio”(sic). Será 

que é? 

e) Formação Humanista. Todos os Projetos Pedagógicos dos Cursos da Área de 

Saúde são generalistas e tem como meta: “A construção do perfil profissional que 

buscamos, é formar profissionais qualificados, para o exercício da profissão, com base 

no rigor científico e intelectual pautado em princípios éticos, capazes de prevenir 

agravos à saúde e atuar na Promoção da Saúde, conhecendo e intervindo sobre os 

processos e situações de saúde-doença (sic)”. “Nesse sentido devem-se identificar as 

dimensões biopsicossociais e os determinantes da população”. “Respeitar os princípios 

éticos, legais e humanísticos da profissão (sic)”.  

f) Os acadêmicos devem também desenvolver conhecimentos e habilidades nos 

cenários: Técnico Assistencial, Ético, Administração Gerencial, Social e Político, 

Humano, Pesquisa e Extensão, Educação Permanente, capacitando, portanto, para 

atuação com senso de responsabilidade social e compromisso com a cidadania e como, 

Promotor da Saúde Integral do Ser Humano.  

g) Por ter lido e analisado os Planos de Disciplina dos Professores participantes dos 

Cursos da Área da Saúde surpreende que somente um professor tenha elencado em sua 

fala a “Importância da Formação Humanista”. 

h) Interação entre teoria, prática e didática. Nos Planos de Disciplina dos Professores 

participantes da pesquisa dos Cursos de Saúde analisados e associados às entrevistas, 

nota-se como a relação feita por esse professor, vai além dos demais, a sintonia com os 

Planos quando diz: “(...) deverá ser capaz de manter uma atitude de aprendizagem 

permanente (aprender a aprender), na prática e na formação que deverá encarar como 

algo dinâmico, a ocorrer de forma contínua, tanto para ele, quanto para os outros 

profissionais” (sic).  

i) Postura. Surpreendeu a colocação desse um professor, pois foi o único que 

demonstrou a preocupação constante na entrevista com a postura do professor e do 

acadêmico tanto durante sua formação quanto posteriormente quando profissional. 

Algo que se encontra pontuado na maioria dos Planos de Disciplina dos Professores 

participantes da pesquisa dos Cursos da Área de Saúde em consonância com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais o que nos preocupa muito. Até que ponto os 
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professores conhecem e colocam em práticas os Planos de Disciplina que entregam na 

Coordenação de seus Cursos pelos quais são responsáveis desde a elaboração? 

j) Docente versus maturidade; legitimação e respeito aos alunos. Durante a entrevista 

observou-se em vários professores a preocupação constante com a Formação 

Continuada; com a maturidade tanto do professor quanto dos estudantes que estamos 

formando que trabalharão com seres humanos; com professores que atendem aos 

quesitos do Ministério da Educação quanto à titulação, mas não apresentam 

experiência em docência, pois são pesquisadores e assim como formarão profissionais 

humanistas e preparados para atender as demandas da sociedade do entorno. 

k) Relembrando as Competências Específicas dos Egressos que estão elencadas no 

Instrumento de Avaliação do Ministério da Educação (Anexo B) e nas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos da Área da Saúde, gostaria de salientar: 

“Desenvolver, participar e aplicar pesquisas e/ou outras formas de produção de 

conhecimento que objetivem a qualificação da prática profissional (grifo da 

pesquisadora)” deveriam ser refletidas e colocadas realmente em prática pelas 

Instituições de Ensino Superior. 

l) A formação do profissional da saúde deve atender as necessidades sociais da saúde, 

com ênfase no Sistema Único de Saúde (SUS), e assegurar a integralidade da atenção 

e a qualidade e humanização do atendimento, segundo o Instrumento de Avaliação do 

Ministério da Educação (Anexo B). Mas, será que isso basta? 

m) O saber legitimador da ação docente é um espaço de valorações, onde o processo de 

formação e autoformação do educador estão repletos de escolhas, significações, 

atribuições, comportamentos, atitudes nem sempre claros e explícitos, tanto para quem 

busca ensinar quanto para quem busca aprender. Essa constatação, tanto nas 

entrevistas quanto nas sessões de grupos focais e  análise dos Planos de Ensino, foram 

observadas as influências axiológicas na formação dos professores e da Educação 

Superior (SILVA, 2000). 

 

Na formação do professor, portanto, são as práticas profissionais que precisam ser 

transformadas. Os valores, as atitudes, as representações, o conhecimento, as competências, a 

identidade, as atitudes e os projetos de cada um são decisivos.  

Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática, em um movimento dinâmico e 

dialético entre o fazer e o pensar sobre esse fazer. O educador deve voltar-se para si mesmo, 

adotando uma postura questionadora sobre sua formação e conscientizar-se de que esta deve 
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ser permanente e contínua, acompanhando as transformações da realidade, pois, pensando 

criticamente a prática atual ou a passada é que se pode melhorar a próxima prática. Ao sermos 

reflexivos, os fatos ocorridos no dia-a-dia podem ser trabalhados e aproveitados na melhoria 

de nosso fazer (atitudes) (FREIRE, 2010). 

Para a construção de uma competência, recursos cognitivos são mobilizados, entre 

eles, encontram-se os saberes, as capacidades ou habilidades e outros recursos mais 

normativos. Os saberes que são os conhecimentos declarativos (fatos, leis, constantes ou 

regularidades da realidade), os conhecimentos procedimentais ou processuais (saber como 

fazer, aplicativo de métodos e técnicas), os conhecimentos condicionais (saber quando 

intervier de uma determinada maneira) e as informações, “saberes locais” (PERRENOUD, 

1999). 

 Na condição de educadores, sentimo-nos desafiados e questionados o quanto, 

docentes e instituições formadoras, preparamos o aluno para enfrentar situações práticas por 

meio do próprio potencial, em especial, aquelas situações que envolvem a relação com o outro 

no ensino na área da saúde, e de como esse preparo vem inferindo sobre a escolha e atuação 

do profissional no campo de trabalho.  

Pela concepção de Pinheiro e Rodrigues (1999, p.62) “a assistência (...) com 

predomínio da questão física já não satisfaz as expectativas da clientela usuária desses 

serviços, que espera mudanças e transformação dessa prática”. 

Esses movimentos construtivos dos professores acontecerão imediatamente? 

Lógico que não. Será um processo. Para uns em médio prazo, para outros em diferentes 

momentos da carreira docente, envolvendo a trajetória vivencial e o modo como articulam o 

pessoal, o profissional e o institucional e, consequentemente, como vão se permitindo a 

transformação no decorrer do tempo.   

Tais formações carregam as peculiaridades de cada docente e de como ele 

interpreta ou interpretou os acontecimentos vividos. Não se apresentam de forma linear, mas 

correspondem a momentos de ruptura ou oscilação, responsáveis pelo aparecimento de novos 

percursos que possam ser trilhados pelos docentes (ISAIA; BOLZAN, 2009; ISAIA, 2010; 

ISAIA; BOLZAN; MACIEL, 2010). 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O desenvolvimento desta Tese de Doutoramento propiciou o amadurecimento não 

somente dos professores como também da pesquisadora, pois no decorrer da pesquisa e dos 

estudos realizados e obtidos, a ideia de ensinar, aprender, conhecer e desenvolver as 

competências e atitudes foi se enriquecendo, transformando, desconstruindo, reconstruindo, 

ressignificando a cada encontro e reencontro. 

A princípio os professores tinham a ideia que ensinar era somente apresentar ou 

explicar o conteúdo numa exposição, procurando fazer com a máxima habilidade de que se 

dispõe; daí a busca por técnicas de exposição ou oratória, como sendo o elemento essencial 

para a competência docente. 

Nessa visão inicial de ensino, a aula era o espaço do professor que fala, diz, 

explica o conteúdo, cabendo ao aluno somente anotar para depois memorizar. Nessa situação 

que tradicionalmente considerava “uma boa aula”, explicava-se o conteúdo da disciplina com 

suas definições ou sínteses, desconsiderando-se os elementos históricos e contextuais, 

tomando suas sínteses temporárias como definitivas, desconectando-as de afirmações técnicas 

das pesquisas científicas que as originaram. 

Assim, a simples transmissão da informação era contextualizada como ensino e o 

professor era a fonte de saber, tornando-se a garantia da verdade.  

Segundo Not (1993), isso pode provocar uma adoção da estrutura do “outro”, e 

quando se fala ao “outro”, inclusive, se utilizava a mesma linguagem, com as mesmas 

palavras, principalmente na hora da prova. 

Com o evoluir da pesquisa o conceito de ensinar passou a compreensão de 

elemento fundamental no processo de construção do conhecimento. O verbo ensinar, do latim 

“insignare”, significa marcar com um sinal, que deveria ser de vida, busca e despertar para o 

conhecimento. Na realidade da sala de aula, pode ocorrer a compreensão, ou não, do conteúdo 

pretendido, a adesão, ou não, às formas de pensamento mais evoluídas, a mobilização, ou não, 

para outras ações de estudo e de aprendizagem. 

Ensinar, portanto, remete a aprender e apreender, verbos estes que possuem uma 

diferença significativa e uma relação entre os sujeitos e o conhecimento, o apreender, do latim 

“apprehendere”, significa segurar, prender, pegar, assimilar mentalmente, entender, 

compreender, agarrar. Não se trata de um verbo passivo; para apreender é preciso agir, 

exercitar-se, informar-se, tomar para si, apropriar-se, entre outros fatores.  
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O verbo aprender, derivado de apreender significa tomar conhecimento, reter na 

memória mediante estudo, receber a informação. 

Conseguimos durante toda a pesquisa, fazer com que os professores participantes 

das sessões de grupo focal e das entrevistas refletissem sobre a necessidade da distinção, entre 

quais dessas ações estão presentes na meta que se estabelece ao ensinar: se for apenas 

“receber a informação de”, bastará passá-la por meio da exposição oral. No entanto, se a meta 

se refere à apropriação do conhecimento pelo aluno, para além do simples repasse da 

informação, é preciso se reorganizar: superando “o aprender”, que tem se resumido em 

processo de memorização; ou permitir que se vá em direção do “apreender”, segurar, 

apropriar, agarrar, prender, pegar, assimilar mentalmente, entender e compreender. É uma 

ação conjunta em sala de aula. 

Nessas estratégias vivenciadas é que surgem as necessárias formas de atuação do 

professor (Formação Continuada) com o aluno sobre o objeto de estudo, a definição, escolha e 

efetivação de estratégias diferenciadas que facilitem esse novo fazer. 

A formação docente é um processo complexo, pois sofre interferência das 

questões sociais, econômicas e políticas; é preciso superar a forma tradicional voltada 

somente para a formação de profissionais técnicos; somente o dispositivo legal não é 

suficiente para alterar a prática pedagógica; a formação se constrói através de um trabalho de 

reflexividade crítica sobre a prática (Schön, 1992). Essa análise leva a repensar a formação e 

refletir como se pode contribuir para a consolidação de uma prática pedagógica pautada no 

principio da autonomia, reflexão, interdisciplinaridade e da integração na área da saúde; não 

se pode formar profissionais da área da saúde generalistas, críticos e reflexivos sem que os 

professores tenham uma adequada formação; a formação do docente precisa ser redirecionada 

de forma que esteja baseada na reflexão sobre a prática cotidiana considerando o professor 

como um pesquisador da própria prática. 

Pesquisar o imaginário da Docência na Educação Superior é buscar as 

significações dadas a factos, práticas, conhecimentos, desejos, crenças e valores que os 

professores universitários constroem e transmitem sobre sua profissão. Investigar quais são e 

como se constituem os conceitos de ser professor universitário na sociedade atual 

(CASTORIADIS, 1991), torna-se fundamental. 

Não basta somente pensar em raciocinar, mas principalmente pensar, raciocinar e 

relacionar (atitudes) o que Anastasiou (1998, p. 10) denomina “o concreto pensado”, ou seja, 

a possibilidade do professor juntamente com o estudante “[...] reproduzir no pensamento e 

pelo pensamento os conteúdos trabalhados, de forma relacional”. 
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Está-se vivenciando a “Era da Educação do Conhecimento”, resgatando-se a 

“Educação Comparada” para que se possa garantir a excelência precisa-se tê-las como 

prioridade, associada à saúde e segurança, tornando-se o eixo protetor da sociedade brasileira. 

A qualidade da educação só se transforma em docência e em uma profissão 

atraente quando se investe em recursos, tempo e energia numa alta qualificação obtida em 

Formações Continuadas não pontuais, mas, permanentes, em cursos de Graduação.  

Só assim se terá um quadro de professores altamente qualificado e fortemente 

motivado, cidadãos conscientes, críticos, criativos, esclarecidos e tecnicamente competentes 

para ocupar e estar no mercado de trabalho de um país que está se recuperando, criando, um 

círculo importante do desenvolvimento.  

As resistências não estão presentes apenas nas instituições, na organização 

curricular, e nos docentes; para o aluno, também se constitui novidade ter que transformar a 

forma de memorizar e o desinteresse ao assistir aulas, mais simples que o estímulo em realizar 

as operações mentais apresentadas no quadro acima. 

A importância da Formação Continuada dos Professores da Área de Saúde 

propicia que, segundo Vieira Pinto (1979), o professor compreenda que a apreensão que faz 

de seu objeto de conhecimento, considerando os elementos do movimento, contradição, 

alteração qualitativa, é uma apreensão dialética onde busca a essência do objeto, através de 

suas determinações.  

Desta maneira passa a compreender o crescimento em espiral, a apropriação do 

conhecimento, das descobertas e da própria pesquisa ou da pesquisa de seus alunos, como 

única e singular onde são elencadas as competências e atitudes. Mas, para que possa se 

chegar a esse estágio, necessita-se associar pesquisa científica a experiências concretas para 

que tanto professores quanto alunos: assimilem, generalizem, abstraiam e simbolizem os 

conceitos.  

O grande desafio do Professor do Ensino Superior é o de selecionar, a partir do 

campo científico onde atua; os conteúdos, os conceitos e as relações, ou seja, a rede 

pretendida, composta por elementos a serem apreendidos (ANASTASIOU, 1998). 

Ao formalizar o conhecimento representa-se uma síntese importante, que 

possibilita a organização e explicitação do conhecimento obtido em cada momento histórico, 

oferecendo ferramentas importantes para o trabalho docente. Nesse trabalho, o método de 

ensino atua sobre, e com, o conhecimento a ser apreendido pelas novas gerações e, no caso da 

Faculdade pesquisada por cientistas/professores.  
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Daí a importância da competência docente na escolha de ações a serem 

efetivadas sob sua supervisão, visando os objetivos pretendidos, ou seja, estabelecendo um 

processo de apreensão e construção do conhecimento. A construção do conhecimento é 

um momento de desenvolvimento operacional da atividade do aluno com a colaboração do 

professor, de sua práxis, que pode ser predominantemente perceptiva, motora ou reflexiva; daí 

a importância da escolha das estratégias com diversas e significativas atividades propostas ao 

aluno, visando superar sua visão inicial, caótica, sincrética sobre o objeto do conhecimento. 

Os limites e possibilidades dos sujeitos atuantes no processo: professor e aluno 

atuando juntamente como construtores da realidade em que se inserem, como determinados e 

determinantes são capazes de modificar rumos, conforme suas escolhas. Nessa parceria 

deliberada, consciente e contratual entre os pares, sujeitos do processo, professores entre si e 

professor e aluno, numa da busca de responsabilidade conjugada, de competência e de ética, 

na construção da profissão e atitudes buscadas na Faculdade. 

A busca dos percursos dos conteúdos curriculares (conhecimento), como temas, 

onde relações contínuas de seus elementos essenciais possam ser efetivadas (competências), 

em ações crescentes e de evolutiva complexidade, na construção dos cursos de graduação. 

A formação profissional contínua dos sujeitos envolvidos – professor e aluno – 

como princípio norteador, de modo a comparações de responsabilidade pessoal e institucional 

(atitudes), na construção continuada do profissional necessário aos desafios da realidade 

atual. 

A importância de processos colegiados na busca dessa Formação Continuada, na 

valorização do individual como parte de um coletivo que interage, de forma responsável e 

atuante.  Destaca-se a importância de ser um exercício a ser construído coletivamente, pelos 

integrantes dos cursos superiores, na definição do Projeto Político Pedagógico Institucional-

PPPI e no desenvolvimento dos cursos. Essa é uma possibilidade de superação da 

fragmentação curricular: pensar coletivamente o curso, seus fins e valores, o desenvolvimento 

do Curso; o processo de formação do profissional, os processos mentais necessários ao futuro 

profissional, à lógica das disciplinas, como uma forma necessária de se trabalhar os conteúdos 

com vista aos objetivos, aos alunos reais e às condições institucionais existentes e a serem 

criadas. 

Se o objeto que estava à margem deve ser e estiver presente no pensamento 

através da ação do sujeito sobre ele (conhecimento), tanto as ações docentes quanto a do 

aluno, enquanto sujeito aprendiz, deverão ser planejadas e propostas pelo professor pela 

Formação Continuada, responsável pelo processo de “ensinagem”.  
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Desta forma, as estratégias terão um novo lugar, novo espaço na docência 

universitária, no surgimento de inúmeras possibilidades (competências) dos alunos, pois 

conforme Chauí (1995, p. 203): 

 

A dialética é a única maneira pela qual podemos alcançar a realidade e a verdade 

como movimento interno da contradição. [...] A contradição dialética nos revela um 

sujeito que surge, se manifesta e se transforma graças à contradição de seus 

predicados, tornando-se outro do que ele era, pela negação interna de seus 

predicados. Em lugar de a contradição ser o que destrói o sujeito (como julgavam 

todos os filósofos), ela é o que movimenta e transforma o sujeito, fazendo síntese 

ativa de todos os predicados postos e negados por ele. 

 

Quando ao estudante, ele se confronta com um novo tópico de estudo 

(conhecimento), o professor que acredita em sua competência espera que ele apresente uma 

visão inicial, não elaborada ou sincrética, encontrando níveis diferenciados entre os alunos 

(trocas de experiências e levantamentos de hipóteses). 

Com a vivência de sistemáticos processos de análise a respeito do objeto de 

estudo, passa a reconstruir essa visão inicial, que é superada por uma nova visão, ou seja, uma 

síntese, que culmina em atitudes. 

A síntese em todo processo de ensino-aprendizagem é sempre provisória, pois o 

pensamento está em constante movimento e modificações. Quanto mais situações de análises 

forem vivenciadas, maiores chances o professor juntamente com aluno terá de construir 

sínteses mais elaboradas. 

Esse caminho percorrido é operacionalizado nas diferentes estratégias que o 

professor organiza, visando sistematizar o saber acadêmico, dando-lhe a conotação de 

“prazer” da descoberta e incentiva a pesquisa-ação tanto por parte do docente quanto do 

discente. 

Retomando a pergunta de partida que motivou o desenvolvimento desta Tese de 

Doutoramento: De que se fala, quando se fala em Formação Continuada de Professores? 

Ao se trabalhar na Formação Continuada de Professores com o conhecimento, sistematizando 

processos de pensamento colocam-se em ação diferentes operações encadeadas e em 

crescente complexidade oportunizando aos professores a reflexão sobre o caminho que 

percorreram; o que podem percorrer; o pensar como forma de perguntar pelos fatos; a 

intenção do ensino-aprendizagem; a diversidade e complexidade dos processos mentais; a 

gama de estratégias que o professor tem para despertar tanto em si o prazer de ensinar quanto 

nos alunos o prazer de aprender. 
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A visão inicial de conhecimento, competências e atitudes foram reelaboradas 

numa síntese qualitativa, por meio das sessões de grupo focal e análise das entrevistas. 

 

Compreender é apreender o significado de um objeto ou de um acontecimento; é vê-

lo em suas relações com outros objetos ou acontecimentos; os significados 

constituem, pois, feixes de relações que, por sua vez se entretecem, se articulam em 

teias, em redes, construídas socialmente e individualmente, e em permanente estado 

de atualização (MACHADO, J. N., 1994, p. 21). 

 

As escolhas das estratégias exigem, do professor, percepção e criatividade, para 

despertar, no estudante, sensações carregadas de vivência pessoal renovadora e profunda. 

Assim, é possível atuar sobre e com o objeto estudado, construindo-o cada vez mais, no 

pensamento e pelo pensamento. Daí a importância das competências docente na escolha de 

ações a serem efetivadas sob sua supervisão, visando os objetivos pretendidos, ou seja, 

estabelecendo um processo de apreensão e construção do conhecimento. 

Existe uma relação importante entre o processo de apreensão e o tipo de conteúdo 

trabalhado. Zabala e Laia (2010) pontuam quatro tipos de conteúdos importantes a serem 

trabalhados no ensino e aprendizagem: 

 Os conteúdos factuais que se referem aos conhecimentos de factos, 

acontecimentos, situações, fenômenos concretos e singulares, às vezes menosprezados, mas 

indispensáveis, e cuja aprendizagem é verificada pela reprodução literal.  

 Os conteúdos procedimentais onde um conjunto de ações ordenadas e com 

um fim, incluindo regras, técnicas, métodos, destrezas e habilidades, estratégias e 

procedimentos são verificados pela realização das ações dominadas pela exercitação múltipla 

e tornados conscientes pela reflexão sobre a própria atividade que denominamos atualmente 

de competências. 

 Os conteúdos atitudinais: que podem ser agrupados em valores, atitudes e 

normas, verificados por sua interiorização e aceitação, o que implica conhecimento, avaliação, 

análise, competências, elaboração e realização.  

 Aprendizagem de conceitos (conjunto de factos, objetos ou símbolos) e 

princípios (leis e regras que se produz num facto, objeto ou situação) possibilitando 

elaboração e construção pessoal, nas interpretações e transferências para novas situações.  

As propostas pedagógicas não se referem mais a “passos” a serem seguidos, mas a 

“momentos a serem construídos pelos sujeitos em ação”, respeitando sempre o movimento do 

pensamento. Diferentemente dos “passos”, que devem acontecer um após o outro, os 
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“momentos” não ocorrem de forma estanque, fazendo parte do processo de pensamento 

(ANASTASIOU, 1998). 

Não se pode desconsiderar a ação docente existente, que deverá ser tomada como 

ponto de partida para a construção da didática necessária, que incluirá ações docentes 

complementares ao dizer do conteúdo como “único” determinante do ensinar, e a cópia desse 

mesmo conteúdo do aluno, como “único” determinante do aprender.  

As ações docentes quanto ao aluno, enquanto sujeito aprendiz, deverão ser 

planejadas e propostas pelo professor, responsável pelo processo de “ensinagem”. Assim, o 

estudo das estratégias tem um novo lugar, um novo espaço na docência universitária, no 

florescimento das possibilidades dos alunos (CHAUÍ, 1995). 

A interação intencional, planejada e responsável, entre aluno, professor e objeto 

de conhecimento, configura a essência da relação pedagógica. Mediada pelo conhecimento, 

essa relação busca o alcance da lógica própria das diversas áreas, numa construção inovadora, 

mobilizando o envolvimento e o comprometimento de alunos e professores no processo de 

compreensão da realidade e do seu campo profissional, compartilhando os saberes, 

competências e atitudes. 

Os saberes do conhecimento específico da área de formação, da atuação 

profissional e da pesquisa se revestem de novas perspectivas quando integrados com os dos 

demais saberes de outras áreas (inter e transdisciplinaridade). Por isso, se faz necessário 

pensar a Formação Continuada dos Professores da Área de Saúde no Ensino Superior em um 

contexto global, no que se refere ao campo a que pertençam e enquanto um quadro teórico-

prático parcial de um processo de formação não somente profissional, mas também 

humanista. 

Gal e Ginsburg (1994) ressaltaram que professores e pesquisadores em educação 

devem preocupar-se não só com questões cognitivas, tais como competências e conhecimento, 

mas também com questões como: sentimentos, atitudes, opiniões, interesse, expectativa e 

motivação dos estudantes. 

Com base nos estudos de Vendramini e Brito (2001), é possível constatar que a 

atitude é um elemento importante para a maioria dos professores que participaram da 

pesquisa, pois como colocaram, “facilita a aprendizagem”, podendo o desempenho acadêmico 

estar relacionado a experiências anteriores que cada pessoa traz em sua bagagem. 

A formação continuada e ética foram dois pontos bastante enfatizados pelos 

professores participantes, pois contribuem não só no desenvolvimento de competências dos 
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docentes, mas também de maneira mais abrangente no desenvolvimento integral dos 

estudantes. 

Com esse embasamento teórico associado à vivência prática desenvolvida por 

meio das sessões de grupo focal e o contato estabelecido nas entrevistas notam-se o quanto é 

necessário difundir o espírito transdisciplinar. Não somente das relações interdisciplinares por 

meio de interações ou reciprocidades, mas que se situa na complexidade das ligações sem 

fronteiras estabelecidas entre as disciplinas e os cursos da área da saúde. 

A transdisciplinaridade, de acordo com Caon (1998), é um desafio colocado pelo 

interesse de uma equipe de profissionais que estão reunidos pela proposta na qual cada 

pesquisador problematiza os conceitos de diferentes campos, o que foi muito vivenciado nas 

sessões de grupo focal e extremamente enriquecedor. Cada um se apropria da disciplina do 

colega e olha como um pesquisador, interrogando os dispositivos práticos e teóricos 

disponíveis relatando e socializando suas descobertas, o que cientificamente denominamos de 

“aprendizagens ativas”. As hipóteses utilizadas para equacionar o problema são mais 

importantes do que a solução do mesmo (CAON, 1998). 

Segundo Nóvoa (1995), estar em formação implica um investimento pessoal, 

trabalho livre e criativo sobre os seus caminhos e os projetos próprios, com vista à construção 

de uma identidade, que é também uma identidade profissional. A formação não se constrói 

por quantidade (de cursos, de conhecimento ou de técnicas), mas sim por meio de um trabalho 

de reflexão crítica sobre as práticas e de reconstrução permanente de uma identidade pessoal. 

Por isso é tão importante investir na pessoa e dar importância ao saber da experiência. 

Nem sempre em todos os momentos foram obtidos sucessos sem ter que enfrentar 

vários desafios. Entre eles, elencam-se alguns que se consideram os mais importantes no 

decorrer da pesquisa. Primeiramente pela pesquisadora ser da Área de Humanas, Mestre em 

Educação, portanto, não ser alguém considerada pela maioria dos participantes “a altura do 

saber” dos doutores da Área da Saúde, algo que é muito valorizado no Brasil em detrimento 

aos mestres e doutores das Humanas, infelizmente, mas que com embasamento científico, 

determinação, auxílio terapêutico, com a presença da observadora (psicóloga) houve grande 

colaboração para que as arestas aos poucos fossem lapidadas. 

Outro desafio encontrado durante as sessões de grupos focais, bem marcante, 

foram conceitos pré-estabelecidos, ditos “verdadeiros e imutáveis” que geraram diálogos 

bastante calorosos, pois havia alguns participantes que por muitas vezes permaneciam no 

individualismo e apresentavam muita dificuldade de se constituir equipe, apesar de na 

verbalização ser muito elaborada, citando vários autores sobre a importância da coletividade, 
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mas, suas ações eram totalmente contrárias a oratória o que gerava desconforto na equipe e 

necessitava da intervenção tanto da pesquisadora quanto da observadora. 

Terceiro desafio bem presente, que somente foi minimizado nas últimas sessões 

de grupo focal, e bastante elaborado nas entrevistas foi a necessidade da formação continuada, 

apesar da temática da tese ter surgido a partir da solicitação em várias avaliações 

institucionais por parte dos professores da área da saúde, da necessidade da mesma, devido a 

não terem tido a oportunidade nem em suas formações básicas, ou seja, Bacharelado, ou nas 

Pós- Graduações: Lato e Stricto-Sensu. 

Em cada situação que se abordava a temática, muitos professores participantes 

colocavam que “a titulação lhes bastava e dava o direito de estar em sala de aula (sic)”. “O 

aluno que quisesse aprender que acompanhasse o raciocínio do professor (sic)”. 

Quando foi trabalhado o texto “O habitus professoral”, notou-se uma reflexão 

profunda e a partir desse momento uma grande mudança individual e coletiva no 

posicionamento dos professores participantes. Cremos que neste momento começámos a 

atingir os objetivos propostos na pesquisa.  

E o maior desafio foi conseguir articular dia e horário que todos pudessem estar 

presentes sem interferir em suas aulas e nem nas regras institucionais. Realmente, pode-se 

nomear na montagem de um verdadeiro “quebra-cabeça” até conseguir chegar a um acordo e 

ter o aval institucional. 

As colaborações que essa tese deixa à Instituição que apoiou desde o início esta 

Pesquisa de Doutoramento em Ciências da Educação acreditando na Formação Continuada de 

seus Profissionais da Área da Saúde foi aprovar em reunião de CODE - Conselho 

Deliberativo a implantação para o segundo semestre de 2016, da criação do NUGESPE – 

Núcleo Gestor de Ensino Superior de Práticas Educativas visando a inter e 

transdisciplinaridade e Formação Continuada atendendo as demandas dos Cursos tanto das 

áreas de Humanas, Saúde, Exatas e Tecnologia de acordo com o Instrumento de Avaliação 

(Anexo C).  

Acreditamos que se despertou nos professores envolvidos, mudanças relacionadas 

na formação de profissionais generalistas e humanistas familiarizados com seus campos de 

atuação e com as demandas da sociedade onde: o saber (conhecimento), saber fazer 

(competências), e o fazer (atitudes) predominam em sua essência, com um perfil autônomo, 

crítico, criativo e reflexivo. 

Diante dessas reflexões, das sessões de grupo focal, das entrevistas o termo 

“ensinagem”, usado para indicar uma prática social complexa efetivada entre os sujeitos, 



280 

 

professor e aluno, englobando tanto ação de ensinar quanto a de apreender, em processo 

contratual, de parceria deliberada e consciente para o “empoderamento” na construção do 

conhecimento acadêmico, resultante de ações efetivadas na e fora da sala de aula, foi 

fundamental para a resposta à pergunta de partida: De que se fala, quando se fala em 

Formação Continuada de Professores? 

Na “ensinagem” e “aprendizagem”, que é o processo de ensinar e apreender 

exigindo um clima de trabalho tal que se possa “saborear” o conhecimento. O “sabor” é 

percebido pelos alunos, quando o professor ensina determinada área que também “saboreia”, 

no cotidiano profissional ou na pesquisa e socializado com seus parceiros na sala de aula. Para 

isso, o “saber” inclui: “saber quê”; “saber como”; “saber por que” e “saber para quê” 

(REVISTA UNIVILLE, 2002). 

Onde o professor ao elencar suas competências, apropriando-se de novos saberes, 

assumindo responsabilidades compartilhadas, estabelecendo relação entre os diversos saberes, 

permite que seus alunos façam o mesmo e tenham sempre o desejo de “aprender a aprender”. 

O ensino e aprendizagem é um conjunto relacional, de uma rede, de um sistema, 

onde o novo conhecimento apreendido pelo professor e o aluno se amplia ou se modifica a 

cada contato. 

Baseado no Pensamento Socrático, “Só é útil o conhecimento que nos faz melhores”, 

portanto, a educação continuada nos leva ao crescimento pessoal e profissional, com 

competências que culminam em atitudes.  

Nenhum estudo é completo, há sempre mais e melhor a ser feito. Assim, deixamos 

algumas pistas para investigações futuras. Pensamos que seria importante realizar estudos 

semelhantes com outros grupos de docentes, quer desta área quer de outras áreas do 

conhecimento. O uso mais intenso de outras técnicas, como o da observação de aulas poderia 

permitir perceber se a participação de docentes em grupos focais sobre a temática em análise 

produz efetivamente efeitos na prática pedagógica. Observar se o NUGESPE - Núcleo de 

Gestores de Ensino Superior para Práticas Pedagógicas está desempenhando seu papel de 

mediador entre Coordenação e Professores sobre as práticas pedagógicas que vem desde o 

início de 2016 pesquisando, estudando, refletindo, trocando ideias, amadurecendo tendo como 

mediadora uma mestra em educação e pedagoga responsável direta pelo núcleo. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS COM OS 

PROFESSORES DA ÁREA DA SAÚDE 

 

Caros Coordenadores dos Cursos da Área da Saúde  

Em virtude da minha pesquisa do Doutoramento em Ciências da Educação estar 

direcionada à “FORMAÇÃO CONTINUADA DE PROFESSORES DA ÁREA DE 

SAÚDE: conhecimento, competências e atitudes”; será possível, contar com a colaboração 

dos professores do Núcleo Docente Estruturante do seu Curso, em ler as questões abaixo 

relacionadas para posteriormente serem entrevistados, quando marcaremos um momento com 

cada membro do NDE em específico? 

Sabendo poder contar com a colaboração, compreensão e agilidade no retorno dos 

senhores para marcarmos as entrevistas, coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos. 

Atenciosamente, 

Professora Marisa Pascarelli Agrello 

Doutoranda em Ciências da Educação 

UNIVERSIDADE DE TRÁS – OS - MONTES E ALTO DOURO – UTAD 

 

ROTEIRO DAS ENTREVISTAS: 

PROFESSORES DA ÁREA DA SAÚDE 

1. Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de 

professor? 

2. O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

3. Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

4. Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, 

disponibiliza - um saber que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou 

exclusivamente, responsabilidade do aluno? 

5. O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, 

fundamentado em saber próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador: o saber 

e o aluno? 

6. Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do 

professor? 

7. Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir 

o seu próprio saber? 



327 

 

8. A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a 

construção de competências e atitudes, por parte de quem ensina, de modo a tornar quem 

aprende capaz de transformar a informação em conhecimento, seu? 

9. Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de 

práticas inovadoras na Área da Saúde? 

10. Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as 

Ciências da Educação? 

 

 

SUGESTÕES 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARO, para fins de realização de pesquisa, ter autorizado por meio deste 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), cumprindo os critérios acordados de 

sigilo e de não gravação da entrevista, de forma apropriada e voluntária, o consentimento livre 

e esclarecido do (a) declarante abaixo assinado (a) para a realização desta pesquisa. 

 

 

Sobral, 05 de março de 2014. 

 

 

______________________________ 

(nome por extenso) 

Assinatura do Professor Participante 

Núcleo Docente Estruturante
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APÊNDICE C – TRANSCRIÇÃO E ANÁLISE DAS ENTREVISTAS INDIVIDUAIS POR MEIO DA ANÁLISE DO CONTEÚDO DE 

BARDIN (2009) 

 

 

 

 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ter a possibilidade de 

contribuir para a formação 

do professor. O reconhecido 

se dá através das conquistas 

do outro. 

Formação do Professor. 

Reconhecimento das 

Conquistas. 

Definição do “ser 

professor”. 

Reconhecimento Social da 

atividade do professor. 

Para a investigadora o 

professor em questão está 

voltado mais para si e sua 

contribuição na formação 

de outros professores; e na 

sua formação. Quanto ao 

papel social fica bem claro 

que o reconhecimento se 

dá pelas conquistas dos 

alunos no mercado de 

trabalho. 
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PROFESSOR 01 

 

 

 

INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Saberes didáticos; 

metodológicos; 

comportamentais; teóricos. 

Saberes Plurais. Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação a esses 

saberes. 

O professor em questão 

tem uma explanação 

teórica bastante fluente 

sobre o que e necessário 

para a atuação de um 

profissional da área da 

saúde. Porém, nota-se que 

esqueceu algo bastante 

importante, a vivência 

prática associada à teoria. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Nas ações cotidianas. Não 

apenas na sala de aula, mas 

além dela. 

Ações Cotidianas. 

 

Aprendizagem extra sala 

de aula. 

Ação Docente Desejo de se apropriar da 

ação docente. 

Na fala do professor está 

retratada exatamente a 

realidade tanto do ensino 

quanto da aprendizagem. 

Quando há por parte do 

professor vivência real 

associada a teoria ele não 

se limita aos muros da 

Faculdade, mas aos 

ensinamentos que irão 

extramuros atingindo a 

sociedade do entorno e o 

mercado de trabalho. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não. A responsabilidade 

está na intenção do 

professor e aluno em 

sintonia. 

Responsabilidade 

compartilhada.  

Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Propiciar a apropriação do 

conhecimento. 

A reflexão do professor 

começa ser mais profunda 

e a reflexão começa a se 

tornar preocupante, ou 

seja, no ensinar; quais os 

meios facilitadores para os 

alunos realmente 

aprenderem.  
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor não se sentiu 

confortável em responder a 

esse questionamento. 

Observa-se o desconforto 

do professor em buscar 

justificativa para não 

responder a esse 

questionamento.  

Deixei-o bem a vontade 

perguntando se queria 

passar para outra pergunta. 

         Mediação. Ligação entre o saber do 

professor e do aluno. 

Troca de experiências. 

Nessa fase já se observa 

uma resistência maior 

entre o discurso e a 

pratica. 

Apesar de anteriormente 

expor a importância da 

sintonia entre professor e 

aluno, quando se questiona 

a mediação entre o saber e 

o aluno, titubeia, creio por 

ter muito ainda arraigado 

as questões de cátedra. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário de atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Com mais oportunidades de 

Pesquisa e Extensão, onde 

atuarão juntos: professor e 

alunos. 

Pesquisa e Extensão 

conjuntamente. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor 

Reconhecimento. 

Desafios. 

Observa-se que atualmente 

os professores estão no 

magistério em qualquer 

nível e especificamente, 

neste caso, no Ensino 

Superior, preocupados 

com a qualidade de 

Ensino, mas também 

incentivando seus alunos 

com orientação a fazerem 

pesquisas e propiciarem a 

eles cursos de extensão 

aprimorando o 

aprendizado, a fim de 

formarem profissionais 

cada vez mais capacitados 

para o mercado de 

trabalho. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Gostaria de ter mais 

oportunidades. 

 

Oportunidades. Formação Continuada. Construção do Saber. O professor em questão 

entende por Formação 

Continuada aquela que é 

ofertada pela Instituição 

em seu espaço pedagógico 

e esta disponível a novos 

conhecimentos e práxis. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de competências 

e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a informação em 

seu o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. Entende-se que o professor 

propõe atualização 

constante, pois caso 

contrário, além de seus 

alunos se desmotivarem, os 

assuntos se tornarão 

obsoletos. 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

Ao responder esse 

questionamento, observa-

se que para o professor a 

formação continuada 

deveria ser algo normal na 

Faculdade e o 

desenvolvimento de 

competências e atitudes, 

meras consequências. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras na 

Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Nas oportunidades de 

diálogos e trocas de 

experiências.  

Teoria associada à prática. Formação Continuada. Práticas inovadoras. Ao responder esse 

questionamento, observa-se a 

preocupação do professor em 

manter-se atualizado tanto em 

conhecimento teórico, como 

também em didática, aqui 

denominada de “práticas 

inovadoras”, pois caso 

contrário suas aulas se 

tornarão monótonas, 

desatualizadas, não formando 

profissionais competentes e 

preparados para o mercado de 

trabalho que exige excelência 

e atitude. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Na articulação dos saberes 

pedagógicos e 

metodológicos. 

 

Teoria associada à prática. Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. Há necessidade pela fala do 

professor em questão, da relação 

de saberes entre as Ciências da 

Educação com as Ciências da 

Saúde, a fim de propiciar 

Formação Continuada aos seus 

profissionais com práticas 

pedagógicas que minimizem as 

falhas na construção e 

transmissão do conhecimento 

aos mestres e alunos da área de 

saúde, oportunizando espaços de 

formação articulados a espaços 

de pesquisa, discussão, 

orientação para estudos 

posteriores. 
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PROFESSOR 02 

 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

É ter a oportunidade de se 

relacionar com o estudante 

de modo a permitir um 

diálogo com troca de 

saberes entre a díade, com 

vistas a desenvolver 

pensamento crítico e 

reflexivo a partir de um 

objetivo comum de cada 

conteúdo apresentado. 

Oportunidade de diálogo 

entre professor e aluno. 

Troca de saberes. 

Desenvolvimento de 

pensamento crítico e 

reflexivo. 

Definição do “ser 

professor”. 

Reconhecimento Social da 

atividade do professor. 

Para a pesquisadora o 

professor em questão está 

voltado para a 

compreensão reflexiva 

entre o que é apropriação 

do saber e o 

desenvolvimento do 

pensamento crítico que se 

forma por meio do diálogo 

entre professor e alunos. 

Quanto ao papel social fica 

bem claro que o 

reconhecimento se dá 

pelas conquistas entre 

ambos. 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

É todo conhecimento 

científico, ético, 

responsável e profissional 

adquirido por meio da 

leitura de material da área 

específica e de 

conhecimentos gerais, bem 

como da prática profissional 

e convivência familiar e 

social. 

 

 

Conhecimento científico, 

ético, responsável e 

profissional. 

 

Leitura de material da área 

específica e 

conhecimentos gerais. 

Prática profissional. 

Convivência familiar e 

social. 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

Esse professor em sua fala 

na entrevista faz um 

divisor excludente de 

saberes que contradiz sua 

resposta anterior.  

Refere-se ao saber como 

uma via somente do 

professor quando 

anteriormente havia 

colocado que era 

compartilhado com os 

alunos.  

Quando questionado sobre 

esse tipo de saber se não 

era contraditório colocou 

que o professor precisa de 

momentos de reclusão 
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para reflexão para não se 

influenciar por ninguém a 

fim de fazer uma auto 

analise de sua ética, 

responsabilidade e 

profissionalismo. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A partir da relação 

cotidiana estabelecida do 

professor com o estudante. 

 

 

Relação diária professor e 

aluno. 

Ação Docente Relação cotidiana. O professor relatou em sua 

entrevista que quem 

legitima a ação docente e a 

relação diária entre ele e 

seus alunos. Se for uma 

relação boa a ação docente 

sera excelente; caso 

contrario não se 

conseguira nada. 

Questionou-se como 

conquistar os 

desmotivados; os 

aparentemente que não se 

identificam com a sua 

disciplina. 

A resposta do professor foi 

que somente dependeria 

do desejo do aluno querer 
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ou não. Pois só se ensina 

algo para quem quer 

aprender. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza – um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro– principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A responsabilidade é dos 

dois envolvidos no processo 

de educar, de maneira que o 

professor utiliza 

metodologias ativas 

fornecendo o conteúdo 

necessário para 

aprendizagem de modo a 

atender as demandas, 

necessidades e desejos 

apresentados pelo 

estudante. Sendo que este 

também deve buscar 

alternativas para ampliar o 

conhecimento sobre o 

assunto.  

 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Metodologias Ativas.  

 Ampliação de 

conhecimentos. 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Propiciar a apropriação do 

conhecimento. 

Metodologias Ativas. 

A reflexão do professor 

teoricamente esta de 

acordo com as novas 

propostas pedagógicas. 

Fala sobre o professor 

mediador que possibilita 

aos alunos, alternativas 

para construir o 

conhecimento. Apresenta 

ao aluno as metodologias 

ativas, mas quando 

questionado como seria, 

por exemplo, uma aula 

utilizando esse tipo de 

proposta, soube abordar 

somente seminários. E um 

professor que pela 
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observação de seus diários 

e do sistema acadêmico 

tem um índice de 

frequência dos alunos que 

oscila entre bom e 

razoável; tem alguns 

trancamentos ou 

desistências em suas 

disciplinas, e quando 

questionado, coloca que e 

devido a complexidade 

dos conteúdos 

contemplados. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem poder de 

mediar e transformar a 

conexão saber-estudante. 

 

Mediar. 

Transformar. 

Conexão saber-estudante. 

         Mediação. Ligação entre o saber do 

professor e do aluno. 

Troca de experiências. 

O professor na entrevista 

deixa bem claro que a 

mediação propicia a 

transformação do saber em 

conhecimento do qual o 

estudante se apropria e 

elenca suas competências 

que culminam em atitudes 

na pratica profissional. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A necessidade de educação 

permanente e continuada é 

importante associada à 

limitação na quantidade de 

estudantes em sala de aula e 

de número de turmas ideal 

por professor, de modo que 

permita melhor 

planejamento, organização 

e atualização das aulas bem 

como aplicação de 

estratégias de ensino 

voltadas a necessidade 

individual de cada aluno.  

 

Educação Permanente e 

Continuada. 

Limitação de estudantes 

em sala de aula. 

Planejamento. 

Organização. 

Atualização das aulas. 

Aplicação de estratégias de 

ensino. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor 

Educação Permanente e 

Continuada. 

Aplicação de estratégias de 

ensino. 

Na entrevista esse 

professor aborda que é de 

extrema importância a 

educação permanente e 

continuada, mas há 

necessidade também de se 

pensar no número de 

alunos por sala de aula a 

fim de permitir um melhor 

conhecimento, 

planejamento, organização 

e necessidade de cada um 

para que se possa aplicar 

estratégias que venha 

colaborar para um ensino e 

aprendizagem efetivo, 

eficaz e eficiente.  
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Institucionalmente a cada 

semestre ocorre o encontro 

pedagógico com temas de 

interesse para a área de 

ensino. Também ocorre a 

liberação para capacitação 

em mestrado, doutorado e 

para participação em 

eventos científicos a cada 

semestre. 

 

Encontro Pedagógico. 

Liberação para capacitação 

em Mestrado e Doutorado. 

Participação em eventos 

científicos semestralmente. 

Formação Continuada. Construção do Saber. Este professor valoriza 

todas as oportunidades 

ofertadas pela instituição, 

pois observando seu dossiê 

pode-se constatar que o 

mesmo ao ingressar na 

instituição era somente 

Especialista e com apoio 

institucional concluiu 

Mestrado e atualmente faz 

parte do Programa de 

Doutoramento de uma 

Universidade Federal 

Brasileira também com 

apoio da instituição. 

Coloca que 

semestralmente todos os 
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professores tem o direito 

de participar de dois 

eventos científicos por 

semestre e internamente de 

Encontros Pedagógicos 

com Palestrantes 

renomados nacionalmente. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação do profissional 

da área da saúde é para 

atuação na assistência, 

então não ocorre na 

graduação formação para 

docência. Esta é adquirida 

em parte durante a 

Especialização Stricto 

Sensu, Mestrado e 

Doutorado, bem como 

através da prática de ensino, 

diálogo entre pares, cursos 

eventos e leitura de artigos 

e livros na área da docência. 

Porém, acredito que 

deveriam existir sim, mais 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e atitudes. 

Produção de saberes. 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

O professor em questão 

aproveita a oportunidade 

para colocar a fragilidade 

decorrente das graduações 

da área da saúde, onde a 

docência não é valorizada 

e se adquire na sala de 

aula, ora acertando, ora 

errando tentando acertar, o 

que chamaríamos de “erro 

construtivo” como disse o 

professor. 

Colocou também que se 

adquire um pouco nos 

Programas de Mestrado e 

Doutorado, mas não com a 
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oportunidades a nível 

institucional para formação 

continuada de professores 

na área da saúde a fim de 

desenvolvermos melhor 

nossas competências e 

habilidades.      

 

mesma propriedade dos 

profissionais da Área da 

Educação. 

Portanto, é de fundamental 

importância que os 

Mestres e Doutores em 

Educação possibilitem aos 

Mestres e Doutores da 

Área da Saúde, Formação 

Continuada para 

desenvolvermos melhor 

nossas competências e 

atitudes. 
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INQUÉRITO 09 

 

Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Pela possibilidade de 

instigar o estudante a 

desenvolver pensamento 

crítico e reflexivo em sua 

prática de cuidar com 

atitudes éticas, morais e 

humanísticas.  

 

Pensamento crítico. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. Ao responder esse 

questionamento, observa-se 

a preocupação do professor 

em manter-se atualizado 

tanto em conhecimento 

teórico, como também em 

didática, aqui denominada 

de “práticas inovadoras”, 

pois caso contrário suas 

aulas se tornarão 

monótonas, desatualizadas, 

não formando profissionais 

competentes e preparados 

para o mercado de trabalho 

que exige excelência e 

atitude. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

 

Existe uma relação estreita 

na área da saúde e 

educação, pois muitas 

práticas desempenhadas 

pelos profissionais de saúde 

necessitam de amparo nas 

Ciências da Educação, seja 

para realização de 

atividades de educação em 

saúde nos três níveis de 

atenção a saúde: primária, 

secundária e terciária, bem 

como nas atividades de 

ensino a nível técnico e 

superior. 

Relação estreita entre a 

área de saúde e educação. 

Amparo das Ciências da 

Educação nos três níveis 

de atenção a saúde: 

primária; secundária e 

terciária. 

Parceria no Ensino 

Técnico e Superior. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. Há necessidade pela fala 

do professor em questão, 

da relação de saberes entre 

as Ciências da Educação 

com as Ciências da Saúde, 

a fim de propiciar 

aproximação das duas 

áreas no sentido das 

Ciências da Educação dar 

amparo à Saúde na 

formação: primária; 

secundária e terciária, 

como também no ensino 

Técnico e Superior. 
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PROFESSOR 03 

 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem um papel 

central a desempenhar na 

educação e 

consequentemente na 

sociedade. Dessa forma, 

muito lhe será exigido, pois 

a contribuição dos 

professores e crucial para 

preparar os jovens, não só 

para encarar o mercado de 

trabalho, mas para formar 

profissionais que possam 

construir o seu futuro com 

confiança e 

responsabilidade. 

Papel representativo na 

sociedade. 

Contribuição crucial no 

preparo dos jovens tanto 

para encarar o mercado de 

trabalho, como para 

formar profissionais. 

Construção de um futuro 

com confiança e 

responsabilidade. 

Definição do “ser 

professor”. 

Preparação para o 

mercado de trabalho. 

Formação de 

profissionais com 

responsabilidade na 

construção de um futuro 

melhor para a sociedade. 

Esse professor na sua 

entrevista colocou tanto a 

sua função como educador, 

como também agente 

transformador da sociedade. 

Percebe-se a preocupação 

que reside em sua fala, na 

preparação dos jovens em 

enfrentar o mercado de 

trabalho não como uma 

selva, mas como 

profissionais humanos 

capazes de construir um 

mundo mais consciente, 

responsável, critico e com 

qualidade de vida.   
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor é um 

profissional que necessita 

apresentar saberes variados 

para conduzir o processo 

educativo. Por atuar em 

diversas situações exigidas 

pela profissão, a atividade 

do professor insere-se na 

multiplicidade própria do 

trabalho precisando agir de 

forma diferenciada, 

mobilizando diferentes 

teorias, metodologias e 

habilidades. Assim, o saber 

profissional do professor 

requer o saber especificode 

sua área, e ainda, saberes de 

Saberes variados. 

 

Multiplicidade: diferentes 

teorias; metodologias e 

habilidades. 

 

Saber específico: saber 

fazer; saber da 

experiência; saber 

relacionar-se com as 

pessoas e o mundo. 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

Esse professor em sua fala 

na entrevista tem uma 

fundamentação teórica e 

pratica bem estruturada 

sabendo estabelecer a 

congruência necessária 

entre a teoria e a pratica.  

Refere-se ao saber como 

uma via compartilhada 

com os alunos.  

Quando questionado sobre 

com apropriar-se da 

multiplicidade de saberes 

na área da saúde onde se 

percebe na formação 

acadêmica dos professores 

uma tendência maior a 
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diferentes origens, ai 

incluídos, o ‘saber-fazer’, 

o saber da experiência e o 

saber relacionar-se com o 

outro e com o mundo. 

 

técnica; ao saber 

profissional; deixando-se 

em segundo plano a 

preocupação com as 

competências; atitudes; e 

principalmente com o 

relacionamento com os 

alunos e o mundo? 

Coloca que hoje em dia as 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos 

pedem um profissional 

generalista; humanista e 

que não fragmenta o 

conhecimento e sim agrega 

e investe na 

interdisciplinaridade. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Os saberes dos professores 

aprendidos durante a 

formação inicial irão ser 

reformulados e 

fundamentados no dia – a – 

dia da sala de aula, a partir 

dos saberes curriculares, da 

experiência e do 

desenvolvimento 

profissional na relação com 

seus pares. 

 

Relação diária professor e 

aluno. 

Ação Docente Relação cotidiana. O professor relatou em sua 

entrevista que quem 

legitima a ação docente e a 

relação diária entre ele e 

seus alunos. Se for uma 

relação boa a ação docente 

será excelente; caso 

contrario não se 

conseguira nada. 

Questionou-se como 

conquistar os 

desmotivados; os 

aparentemente que não se 

identificam com a sua 

disciplina. 

A resposta do professor foi 

que somente dependeria 

do desejo do aluno querer 
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ou não. Pois só se ensina 

algo para quem quer 

aprender. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A responsabilidade é dos 

dois envolvidos no processo 

de educar, de maneira que o 

professor utiliza 

metodologias ativas 

fornecendo o conteúdo 

necessário para 

aprendizagem de modo a 

atender as demandas, 

necessidades e desejos 

apresentados pelo 

estudante. Sendo que este 

também deve buscar 

alternativas para ampliar o 

conhecimento sobre o 

assunto.  

 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Metodologias Ativas.  

 Ampliação de 

conhecimentos. 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Propiciar a apropriação do 

conhecimento. 

Metodologias Ativas. 

A reflexão do professor 

teoricamente esta de 

acordo com as novas 

propostas pedagógicas. 

Fala sobre o professor 

mediador que possibilita 

aos alunos, alternativas 

para construir o 

conhecimento. Apresenta 

ao aluno as metodologias 

ativas, mas quando 

questionado como seria, 

por exemplo, uma aula 

utilizando esse tipo de 

proposta, soube abordar 

somente seminários. E um 

professor que pela 
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observação de seus diários 

e do sistema acadêmico 

tem um índice de 

frequência dos alunos que 

oscila entre bom e 

razoável; tem alguns 

trancamentos ou 

desistências em suas 

disciplinas, e quando 

questionado, coloca que e 

devido a complexidade 

dos conteúdos 

contemplados. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem a tarefa de 

ajudar os alunos a aprender 

através da função de 

estabelecer, fundamentado 

em saber próprio, ligação 

entre os saberes teóricos e 

práticos inerentes aos 

processos do conhecimento 

escolar em ciências. 

Saber próprio. 

Ligação entre saberes 

teóricos e práticos. 

Processo do conhecimento 

em ciências. 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

O professor na entrevista 

com bastante propriedade 

coloca que além da 

transmissão do 

conhecimento cientifico há 

necessidade da troca de 

saberes entre professor e 

aluno pautados não so na 

ciência, mas também na 

vivencia. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O processo educativo é um 

fenômeno complexo, os 

saberes nele envolvidos 

também o são. Dessa forma, 

cabe também ao aluno a 

busca pela aprendizagem, o 

desenvolvimento e o 

aprimoramento do saber 

independentemente da 

figura do professor. 

Fenômeno complexo. 

Busca pela aprendizagem. 

Aprimoramento do saber. 

Independência da figura do 

professor. 

Motivação para a 

aprendizagem. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor. 

Educação Permanente e 

Continuada. 

Aplicação de estratégias de 

ensino. 

Aplicação de estratégias 

para a motivação. 

Na entrevista esse 

professor aborda que é de 

extrema importância a 

educação permanente e 

continuada, mas há 

necessidade também de se 

pensar como motivar os 

alunos na busca pelo 

conhecimento; pela sua 

independência acadêmica; 

autonomia; fazer o saber 

“seu”; sua conquista. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. A formação de 

professores para 

desenvolverem um ensino, 

a cada dia, mais coerente e 

com qualidade. 

Formação de Professores. 

Coerência. 

Qualidade. 

Formação Continuada. Construção do Saber. Ao entrevistar esse 

professor percebe-se uma 

fala bem madura, coerente, 

com um norte bem 

definido sabendo 

exatamente onde quer 

chegar com seus alunos e 

quais são suas metas e 

objetivos. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. A formação de 

professores para 

desenvolverem um ensino, 

a cada dia, mais coerente 

com os fins da educação 

socialmente estabelecidos, 

se faz necessária para o 

aprimoramento e melhor 

qualificação do profissional, 

competências e atitudes, 

tornando-o apto para a 

mediação entre o aluno e o 

conhecimento. 

 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e atitudes. 

Produção de saberes. 

Formação Continuada. Competências; atitudes 

e conhecimento. 

O professor em conversa com 

a pesquisadora pontua a 

necessidade urgente de 

aprimoramento na 

qualificação dos profissionais 

da educação em termos de 

competências e atitudes, para 

que possam cada vez mais se 

tornarem mediadores entre o 

aluno e o conhecimento. 

Quando expressa a 

necessidade de qualificação, 

frisa a Formação Continuada, 

dando ênfase à mesma como 

uma necessidade urgente. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor participando e 

se empenhando para aplicá-

la de fato em sala de aula. 

Pensamento crítico. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. O professor refletiu 

bastante antes de 

responder. 

Após uma pausa colocou 

que não adianta participar 

somente por participar da 

Formação Continuada, 

mas sim encontrar meios 

de aplicá-la em sala de 

aula.  

Caso contrário, fica 

totalmente sem sentido. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Os saberes próprios do 

oficio de professor que 

compartilham com as 

demais ciências, bem como, 

as atividades pedagógicas 

diárias, pois professores 

planejam, executam o plano 

didático, escolhem as 

metodologias que julgam 

necessárias, elaboram as 

tarefas para os alunos, 

administram a sala de aula e 

constroem os instrumentos 

avaliativos. 

Saberes Compartilhados. 

Planejamento; execução 

do Projeto Pedagógico. 

Escolha de Metodologias. 

Construção de 

instrumentos avaliativos.  

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor pontua que na 

sua visão já existe uma troca 

significativa de saberes 

entre as áreas da Educação e 

Saúde tanto na elaboração 

dos projetos quanto na 

execução dos 

planejamentos, como 

também na escolha das 

praticas pedagógicas e 

sistemáticas de avaliação, 

onde se leva em 

consideração o ponto de 

vista do aluno quando este 

se autoavalia e avalia seus 

professores e a Instituição. 
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PROFESSOR 04 

 

  

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ser professor é antes de 

tudo para mim, uma terapia, 

na sala de aula. “Exorciso” 

meus fantasmas; limpo 

minha mente. 

 

Realização Pessoal. 

Atividade unilateral. 

Terapia. 

Definição do “ser 

professor”. 

Reconhecimento Social 

da atividade do 

professor. 

Para a investigadora o 

professor em questão está 

voltado mais para si do que 

para a sua sala de aula 

extrapolando os principais 

objetivos de uma atividade 

docente. Fixa-se muito na 

sua realização pessoal em 

vários momentos pontuando 

essa necessidade de 

valorização do “eu” em 

detrimento de “nós” 

inclusive em relação aos 

próprios colegas. 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor universitário é 

exigido cada vez mais em 

suas múltiplas inteligências, 

não somente em sua área 

específica, mas na 

Pedagogia, Psicologia, Arte 

e Inteligência Emocional. 

Múltiplas Inteligências. 

 

Interdisciplinaridade. 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação desse 

saber. 

A exigência como 

denomina o professor, de 

se apropriar cada vez mais 

de novos conhecimentos 

de outras áreas, autoriza de 

fato a Formação 

Continuada dos 

Professores ou 

simplesmente se impõe a 

mesma e a prática não se 

realiza? Precisamos 

aprofundar essa reflexão. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem que estar 

disposto a esta entrega a sua 

vocação como docente, e 

não o que o obriga. 

Desejo de ensinar. 

Docência como vocação. 

Prazer de ensinar, 

Ação Docente Desejo de se apropriar da 

ação docente. 

Na fala do professor está 

retratada exatamente a 

realidade tanto do ensino 

quanto da aprendizagem. 

Se não houver o desejo de 

mudança; de 

ressignificação; de 

apropriação do novo que 

move a ação e está dentro 

década um de nós, a 

Formação Continuada 

perde a sua essência, pois 

não foi realizada para 

atender a necessidade 

daquela equipe de 

professores. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Acho muito cômoda a visão 

que a responsabilidade da 

apreensão é exclusiva do 

aluno. Creio que o 

professor, antes de aplicar a 

avaliação (prova) deva ter a 

certeza que seus alunos 

apreenderam o que foi 

professado e se não, 

entender e corrigir os 

motivos da falta de 

apreensão do conhecimento. 

 

A responsabilidade é 

compartilhada.  

 

Transformar o não saber 

em saber. 

 

Possibilitar a apreensão do 

conhecimento. 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Propiciar a apropriação do 

conhecimento. 

A reflexão do professor 

começa ser mais profunda 

e o “eu” começa a se 

transformar em “nós”, ou 

seja, a preocupação em 

como ensinar; quais os 

meios facilitadores para os 

alunos realmente 

aprenderem. Esse é o 

momento de iniciarmos o 

trabalho com esse NDE 

por meio de “grupos 

focais” dando-lhes 

situações problema para 

que encontrem soluções. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Creio que seja uma “via de 

mão dupla”, onde uma troca 

deva ser estabelecida. 

 

O saber não é propriedade 

do professor. 

Saber compartilhado. 

Troca de experiências 

entre professor e alunos. 

 

         Mediação. Ligação entre o saber do 

professor e do aluno. 

Troca de experiências. 

Nessa fase já se observa 

uma flexibilidade maior 

por parte do professor ao 

novo, ao inusitado. 

Apresenta-se também bem 

visível o respeito pelo 

saber constituído do aluno 

valorizando e 

estabelecendo a troca de 

experiências que elencam 

as competências 

culminando em atitudes. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Mais do que uma boa 

remuneração, 

reconhecimento e desafios 

são os verdadeiros 

combustíveis de quem 

ensina. 

 

Importância do 

Reconhecimento da 

Profissão Docente. 

Qualificação do Professor. 

 

 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor 

Reconhecimento. 

Desafios. 

Observa-se que atualmente 

os professores estão no 

magistério em qualquer 

nível e especificamente, 

neste caso, no Ensino 

Superior, não 

simplesmente pela 

remuneração, mas 

principalmente pelo 

reconhecimento 

relacionado à qualidade de 

sua atuação e isso depende 

muito do investimento na 

Formação Continuada, e 

nos desafios enfrentados 

em sala de aula, nas 

condições ambientais, do 

entorno, regionais que 
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enriquecem em 

experiências. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não somente na formação 

stricto sensu e lato sensu, 

mas nos congressos, 

simpósios, cursos e contato 

com outros professores. 

 

 

Importância da Formação 

Continuada. 

Necessidade de maior 

oferta por parte da IES. 

Formação Continuada. Construção do Saber. O professor em questão 

entende por Formação 

Continuada aquela que é 

ofertada pela Instituição 

em Congressos; Cursos 

externos; Seminários; 

Fóruns, não percebendo 

que faz parte de sua 

Formação os Encontros 

realizados na Instituição 

com as temáticas 

escolhidas pelos próprios 

professores nas semanas 

pedagógicas e acadêmicas. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes,por parte de quem ensina, de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em conhecimento seu? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Conhecimentos na área de 

saúde são extremamente 

dinâmicos, sendo condição 

“sinequa non” uma 

formação continuada para 

não ministrar uma aula 

“caduca”. 

 

Atualização constante do 

professor. 

Motivação por parte dos 

alunos. 

Aulas dinâmicas. 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. Ao responder esse 

questionamento, observa-se a 

preocupação do professor em 

manter-se atualizado tanto em 

conhecimento teórico, como 

também em didática, aqui 

denominada de “práticas 

inovadoras”, pois caso contrário 

suas aulas se tornarão 

monótonas, desatualizadas, não 

formando profissionais 

competentes e preparados para 

o mercado de trabalho que 

exige excelência e atitude. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Conhecimentos na área de 

saúde são extremamente 

dinâmicos, sendo condição 

“sinequa non” uma 

formação continuada para 

não ministrar uma aula 

“caduca”. 

 

Inovação. 

Formação Continuada na 

Área de Saúde. 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. Ao responder esse 

questionamento, observa-

se a preocupação do 

professor em manter-se 

atualizado tanto em 

conhecimento teórico, 

como também em didática, 

aqui denominada de 

“práticas inovadoras”, pois 

caso contrário suas aulas 

se tornarão monótonas, 

desatualizadas, não 

formando profissionais 

competentes e preparados 

para o mercado de trabalho 

que exige excelência e 

atitude. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sinto um extremo hiato em 

práticas pedagógicas em 

nós professores da área de 

saúde.  

Esta falha gera diversas 

incongruências que nos faz 

repetir e retransmitir de 

mestres para futuros 

mestres na área de saúde. 

 

Diálogo entre as Ciências 

da Saúde e da Educação. 

Necessidade de práticas 

pedagógicas na área da 

saúde contempladas pela 

área da educação. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. Há necessidade pela fala 

do professor em questão, 

da relação de saberes entre 

as Ciências da Educação 

com as Ciências da Saúde, 

a fim de propiciar 

Formação Continuada aos 

seus profissionais com 

práticas pedagógicas que 

minimizem as falhas na 

construção e transmissão 

do conhecimento aos 

mestres e alunos da área de 

saúde. 
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PROFESSOR 05 

 

INQUERITO 01 1. Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Além de ser uma atividade 

profissional, emprego e 

renda é uma forma de 

satisfação pessoal estudar e 

repassar os conhecimentos 

aos mais jovens em idade 

ou em conhecimentos em 

determinada área.  

Socialmente é uma forma 

de exemplo de trabalho 

honesto. 

 

O foco da atividade 

docente extrapola os 

objetivos de ensino e 

aprendizagem. Envolve: 

emprego; renda e 

satisfação pessoal. Em 

último lugar elenca o 

“repassar conhecimentos 

aos mais jovens de 

determinada área”. 

Definição do “ser 

professor”. 

Reconhecimento social da 

atividade do professor. 

Para esse professor em 

primeiro lugar esta o seu 

emprego e sua renda que o 

satisfaz pessoalmente. E o 

“eu em detrimento do 

nos”. 

Ele enfatiza muito o 

modelo de professor que 

repassa conhecimentos de 

determinada área, como se 

o aluno fosse uma caixa 

vazia. 

O reconhecimento social 

ao qual se refere, não e o 

de ensino – aprendizagem, 

mas sim de exemplo de 
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trabalho honesto. Em 

nenhum momento da 

conversa aborda a parceria 

professor aluno na 

construção do 

conhecimento. 
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INQUERITO 02 O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não sei responder a 

primeira pergunta.  

 

Leitura, lógica, 

conhecimentos gerias, 

expressão corporal e 

oratória. 

 

O saber profissional e 

aquele adquirido na 

formação acadêmica do 

professor e em sua atuação 

enquanto profissional da 

área. 

Se eu não sei o que é saber 

profissional, como saber 

qual o tipo que requer? 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação a esse 

saber. 

Observa-se na fala desse 

professor certa confusão 

entre saberes, ou seja, o 

que ele ministra, não 

considera como um saber 

profissional; o que ele 

pratica; não considera 

como um saber 

profissional; e o que ele 

vivencia, será que e um 

saber profissional? 
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INQUERITO 03  

Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Acredito ser através de 

estudo e prática. 

 

Pesquisa associada à 

vivência. Comprovação da 

ciência na prática.  

Ação Docente Desejo de se apropriar da 

ação docente. 

Aqui, nesse momento da 

entrevista, percebe-se o 

professor mais reflexivo, 

já associando Ensino, 

pesquisa e extensão, pois, 

por meio dessa ultima, 

leva-se para pratica o que 

se pesquisa na teoria. 
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INQUERITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Se for sobre a participação 

do aluno no processo de 

aprender mais sobre o que 

foi repassado e ensinado, eu 

concordo. 

 

Aprendizagem é de 

competência do aluno. 

O ensino de competência 

do professor. 

. 

Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Apropriação do saber. 

Ao conversar com o 

professor, apesar de ser 

bastante jovem, percebe-se 

arraigado em sua formação 

que o professor ensina e o 

aluno e responsável 

totalmente pela sua 

aprendizagem, não 

importando em momento 

nenhum a didática 

utilizada pelo mesmo. 
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INQUERITO 05 O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

Diz não saber responder 

esta questão. 

Por mais que fosse 

explicada a mediação que 

o professor exerce entre 

ele e o aluno para se 

apropriar do saber. A 

resposta continuou a 

mesma. 

         Mediação. Ligação entre o saber do 

professor e o saber do 

aluno. 

Troca de experiências. 

Nota-se muita resistência 

por parte do professor 

quando se utiliza a palavra 

mediação, como se fosse 

“dar tudo pronto, onde o 

aluno não tivesse que ser o 

construtor de seu 

conhecimento”. Percebeu-

se um desconforto na 

possibilidade do aluno 

poder participar desse 

saber que ele tem como 

“seu” de “posse”. 

 

 

 

 



384 
 

INQUERITO 06  

Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não entendo a pergunta. Transformou-se a pergunta 

para facilitar a 

compreensão para: como 

fazer da sala de aula um 

ambiente mais agradável 

onde o aluno não tenha a 

sua frente somente a 

titulação do professor? 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor 

Reconhecimento e 

Desafios. 

Na área da saúde o que se 

observa, principalmente na 

fala desse professor, uma 

grande preocupação de não 

se perder o “status” da 

titulação e quando se toca 

nesse quesito torna-se 

mais fácil dizer que não se 

entende o que se pergunta 

para não se comprometer 

com a resposta. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

A instituição tem bom 

acervo literário e estrutura 

de biblioteca.   

São ofertados, ainda pouco, 

cursos de aperfeiçoamento.  

Existe a possibilidade de 

liberação para eventos 

científicos alguns dias por 

semestre. 

Mas existe dificuldade em 

liberação para realização de 

mestrado e doutorado. 

Situação difícil por sobral 

não oferecer esta 

oportunidade, sendo 

necessário o deslocamento e 

permanência em outras 

Cursos de 

Aperfeiçoamento.  

Acervo de Biblioteca 

muito bem estruturado. 

Liberação para eventos 

científicos com escalas no 

semestre. 

Maiores dificuldades 

quanto à participação em 

Mestrados e Doutorados 

pelo deslocamento para 

grandes centros. 

Oferta de Doutorado 

interdisciplinar. 

Formação Continuada. Construção do Saber. O professor entrevistado 

assume que a IES investe 

na Formação Continuada 

dos professores liberando 

os professores com 

escalonamento para 

participação em eventos 

científicos; hoje possui um 

Mestrado recomendado 

pela CAPES para suprir a 

defasagem existente de 

ofertas na região e um 

Doutorado 

Interinstitucional que não 

atende a todos os 

professores devido ao 

valor que inviabiliza 
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cidades.  

A oferta de doutorado 

interinstitucional foi ótima, 

mas com custo alto, 

impossibilitando a minha 

participação. 

muitos da participação da 

seleção. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita a construção de competências e atitudes 

de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a informação em conhecimento seu? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim, a formação continuada 

na área da saúde possibilita 

tornar quem aprende capaz 

de transformar a informação 

em conhecimento. Mas isso 

também depende do 

professor em querer propor 

isso ao estudante.  

Mas a formação continuada 

na área da saúde, na maioria 

dos casos forma detentores 

de conhecimento sobre um 

determinado tema, mas não 

forma professores. 

Ser professor depende de 

afinidade com a profissão. 

Formação continuada. 

 Transformação da 

informação em 

conhecimento. Construção 

de competências e 

atitudes. 

Formação Continuada. Competências e atitudes. Nesse questionamento 

percebe-se que o professor 

inicia um processo de 

reflexão sobre o que e ser 

professor. 

Gera certo conflito em 

deter o conhecimento; em 

querer possibilitar a quem 

aprende transformar a 

informação em 

conhecimento; a descrença 

de que a formação 

continuada não colabora 

em formar professores. 

Nota-se um turbilhão de 

conflitos e desafios. 



388 
 

 

 

INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

A formação continuada 

pode amadurecer a ideia de 

lecionar, pode ajudar a 

descobrir a aptidão sobre a 

ação do professor. A 

educação como todos os 

ramos da sociedade é 

dinâmica e precisa ser 

inovada, mas não pode se 

desvincular do seu papel 

primordial. 

 

Amadurecer a ideia de 

lecionar. Aptidão sobre a 

ação do professor. 

 Educação e dinamismo. 

Inovação.  

Formação Continuada. Práticas inovadoras. O professor encontra-se 

neste momento entre 

lecionar e propiciar ao 

aluno a possibilidade de 

ser juntamente com ele 

construtor de seu 

conhecimento. 

Percebe a importância de 

inovação em educação, 

mas ao mesmo tempo 

demonstra certo receio que 

praticas inovadoras se 

tornem modismos sem 

fundamentação cientifica e 

se banalizem. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O ser humano é uma 

espécie que se perpetuou 

porque transmitiu 

conhecimento, por pinturas 

rupestres, pergaminhos e 

oratória, hoje em livros, 

meios digitais e meios 

virtuais. Então, os saberes 

da área da saúde param se 

perpetuar para as futuras 

gerações,devem ser 

repassados com métodos 

eficientes da educação. 

Transmissão de 

Conhecimento. 

 

Métodos eficientes da 

educação. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. Há necessidade pela fala 

do professor em questão, 

da relação de saberes entre 

as Ciências da Educação 

com as Ciências da Saúde, 

a fim de propiciar 

Formação Continuada aos 

seus profissionais com 

práticas pedagógicas que 

minimizem as falhas na 

construção e transmissão 

do conhecimento aos 

mestres e alunos da área de 

saúde. 



390 
 

PROFESSOR 06 

 

INQUERITO 01 1. Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Um profissional, como 

qualquer outra pessoa que 

exerça alguma atividade 

regularmente e legalmente 

reconhecida, que ocupa o 

campo da educação, porém 

com um diferencial que é 

fornecer condições favoráveis 

ao “acesso” dos indivíduos à 

leitura, a educação de forma 

mais ampla.  

Nesse sentido, considero o 

professor como um mediador. 

Proporciona esse intercambio 

entre aluno/literatura das mais 

variadas áreas, facilitando esse 

O foco da atividade 

docente extrapola os 

objetivos de ensino e 

aprendizagem.  

Envolve: 

reconhecimento; 

diferencial; mediação, 

mas principalmente e 

satisfação pessoal.  

 

Reconhecimento. 

Definição do “ser 

professor”. 

Reconhecimento social da 

atividade do professor. 

Para esse professor em 

primeiro lugar esta o 

reconhecimento do 

trabalho acadêmico. 

Ele enfatiza muito o 

diferencial que o professor 

e na vida do estudante ao 

se tornar o mediador entre 

o conhecimento e os meios 

para que ele possa se 

apropriar. 

O reconhecimento social 

ao qual se refere, não e o 

de ensino – aprendizagem, 

mas sim do elogio pelo 

trabalho exemplar, pois se 
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processo.  

Geralmente a imagem do 

professor está vinculada aquele 

profissional que se pode 

encontrar nas escolas ou 

faculdades, mas, sobretudo ele 

é reconhecido quando alunos 

alcançam grandes conquistas 

(reflexo também de seu 

empenho).  

Exemplo: primeira vez que lê 

uma palavra; primeira 

aprovação no vestibular; 

conquista de alguma grande 

vaga em um bom concurso.  

É claro que nesse último caso, 

o mérito é todo do aluno, 

entretanto ao professor seria 

direcionado algum tipo de 

elogio. 

o estudante consegue 

sucesso não o consegue 

sozinho, mas em parceria 

com o professor.  

Nota-se a oportunidade de 

um grande desabafo onde 

esse professor 

especificamente percebe-

se como fundo em um 

cenário onde somente o 

estudante e somente o 

personagem principal. 
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INQUERITO 02 O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Creio que o saber do 

professor encontra-se no 

saber repassar aquilo que 

está escrito sobre uma 

determinada matéria e, de 

forma compreensível; 

identificar no aluno a 

assimilação do conteúdo. 

Indo além, ele não apenas 

deve ser capaz de repassar, 

mas também despertar no 

aluno o interesse sobre 

determinada matéria, 

considerando também que o 

desempenho de cada aluno 

é diferente. Considerando 

tais diferenças, percebe-se 

que o papel do professor 

O saber profissional 

encontra-se em saber 

repassar o que está escrito 

em determinada matéria. 

É saber despertar no aluno 

o interesse pela matéria 

levando em consideração o 

desempenho de cada 

estudante.  

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação deste 

saber. 

Observa-se na fala desse 

professor certa confusão 

entre saberes, ou seja, o 

que ele ministra, não 

considera como um saber 

profissional; o que ele 

pratica; não considera 

como um saber 

profissional; e o que ele 

vivencia, será que e um 

saber profissional? 

Considera saber 

profissional repassar 

conteúdos que estão 

escritos nos livros e ao 

mesmo tempo coloca que 

se tem que ir além, ou seja, 

desperta o interesse do 
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exige uma destreza 

peculiar.  

Sabe-se também que o 

desempenho do aluno não 

deverá ser medido apenas 

pelo que foi assimilado, 

mas também pelo 

desenvolvimento ponderal 

desse. 

aluno pela matéria que esta 

ministrando, que 

denomina de “destreza 

peculiar”. 

  



394 
 

INQUERITO 03  

Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Esse saber se constitui 

justamente na capacidade 

de identificar no aluno seu 

potencial e despertar a 

aplicabilidade desse 

potencial como forma de 

crescimento pessoal e 

profissional do mesmo. E 

fazer entender que esse 

potencial deverá ser 

utilizado não apenas para 

crescimento pessoal, mas 

que possa dar um retorno 

para a sociedade. 

Pesquisa associada à 

vivência.  

Aplicabilidade como 

forma de crescimento 

pessoal e profissional.  

Dar retorno à sociedade. 

Ação Docente Desejo de se apropriar da 

ação docente. 

Nesse momento observa-

se que o professor começa 

a refletir de forma mais 

coletiva identificando o 

crescimento pessoal do 

aluno, tanto pessoal como 

profissional, mas 

principalmente quais as 

contribuições que o 

mesmo dará de retorno a 

sociedade do entorno. 
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INQUERITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Seja qual for o ambiente o 

professor carrega consigo 

essa capacidade como 

filosofia de vida, ou pelo 

menos deveria. Assim, 

considero que essa 

apreensão é principalmente 

pelo aluno. 

 

A responsabilidade do 

aprendizado recai 

totalmente no aluno, 

segundo a interpretação do 

professor. 

Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Apropriação do saber. 

Ao conversar com o 

professor, apesar de ser 

bastante jovem, percebe-se 

arraigado em sua formação 

que o professor ensina e o 

aluno e responsável 

totalmente pela sua 

aprendizagem, não 

importando em momento 

nenhum a didática 

utilizada pelo mesmo. 
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INQUERITO 05 O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

Sim. Concordo que o 

principal papel do professor 

seria essa mediação. Não 

estritamente mediar o saber, 

mas também ter a 

capacidade de despertar no 

aluno o interesse pelo saber 

através da leitura. 

A mediação do saber e o 

interesse pelo saber 

caminham juntamente no 

processo de ensino – 

aprendizagem. 

         Mediação. Ligação entre o saber do 

professor e o saber do 

aluno. 

Troca de experiências. 

Observa-se que este 

professor tem na mediação 

uma grande ferramenta 

educacional que desperta o 

interesse e o habito pela 

leitura. 
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INQUERITO 06  

Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Despertando nas pessoas, 

nos políticos, nos gestores a 

capacidade de contribuir 

com o crescimento mútuo. 

 

Contribuição para o 

crescimento mútuo. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor 

Reconhecimento e 

Desafios. 

Ao responder a essa 

pergunta observa-se que 

esse professor tem uma 

grande preocupação com o 

social, com a coletividade. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

Leitura bibliográfica e 

arquivos digitais; além 

disso, quando nós 

estabelecemos a mediação 

do saber em sala de aula 

também se configura como 

um momento de 

aprendizado. 

 

 

 

 Acervo de Biblioteca 

muito bem estruturado e 

arquivos digitais.  

 

Mediação em sala de aula. 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. O professor entrevistado 

restringe-se a formação 

continuada a leituras 

bibliográficas e arquivos 

digitais. Mesmo quando 

instigado sobre palestras; 

encontros pedagógicos 

pontua que pouco 

comparece, pois para ele a 

formação se da no dia-a-

dia com os alunos em sala 

de aula, na troca de 

saberes. “Esse para ele, e o 

lugar mais rico de 

formação”. 

INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

Leitura bibliográfica e 

arquivos digitais; além 

disso, quando nós 

estabelecemos a mediação 

do saber em sala de aula 

também se configura como 

um momento de 

aprendizado. 

 

 

 

 Acervo de Biblioteca 

muito bem estruturado e 

arquivos digitais.  

 

Mediação em sala de aula. 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. O professor entrevistado 

restringe-se a formação 

continuada a leituras 

bibliográficas e arquivos 

digitais. Mesmo quando 

instigado sobre palestras; 

encontros pedagógicos 

pontua que pouco 

comparece, pois para ele a 

formação se da no dia-a-

dia com os alunos em sala 

de aula, na troca de 

saberes. “Esse para ele, e o 

lugar mais rico de 

formação”. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita a construção de competências e atitudes 

de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a informação em conhecimento seu? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Eu acrescentaria que esse 

conhecimento não advém 

apenas do ensino e do 

professor, mas da própria 

capacidade das pessoas. 

Além disso, esse 

conhecimento não deve 

limitar-se/restringir-se a 

pessoa, mas que deva ser 

propagado para as demais e 

que possa contribuir 

socialmente no âmbito da 

saúde. 

Capacidade. 

Transformação da 

informação em 

conhecimento. Construção 

de competências e 

atitudes. Contribuição 

Social. 

Formação Continuada. Competências e atitudes. Nesse questionamento 

percebe-se que o professor 

inicia um processo de 

reflexão sobre a importância 

de ser professor. 

Gera profunda reflexão 

sobre a construção do 

conhecimento; em querer 

possibilitar a quem aprende 

transformar o conhecimento 

em competências ; a 

preocupação da contribuição 

social desse conhecimento 

adquirido que chamamos de 

atitudes. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

Pela possibilidade de 

instigar o estudante a 

desenvolver pensamento 

crítico e reflexivo em sua 

prática de cuidar com 

atitudes éticas, morais e 

humanísticas.  

 

Pensamento crítico. 

Pensamento reflexivo. 

Atitudes éticas, morais e 

humanísticas. 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. Percebe na fala do 

professor a importância de 

inovação na área da saúde, 

com atualizações 

continuas e significativas, 

porem visando somente o 

aluno. 

Como se a formação 

continuada não fosse 

desenvolvimento para o 

professor. 

Observa-se uma 

incongruência na fala e 

ações desse professor.  

Tem uma teoria bem 

elaborada; conteúdo rico 
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pela formação acadêmica, 

mas na prática quando é 

mais espontâneo volta a 

ser aquele professor bem 

tradicional. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Existe uma relação estreita 

na área da saúde e 

educação, pois muitas 

práticas desempenhadas 

pelos profissionais de saúde 

necessitam de amparo nas 

ciências da educação, seja 

para realização de 

atividades de educação em 

saúde nos três níveis de 

atenção a saúde: primária, 

secundária e terciária, bem 

como nas atividades de 

ensino a nível técnico e 

superior.   

 

 

Construção de novos 

saberes.  

Interdisciplinaridade. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. No dialogo com o 

professor ficou bem claro 

a relação estreita entre as 

duas áreas do 

conhecimento: educação e 

saúde havendo projetos 

desenvolvidos, segundo o 

professor, 

interdisciplinares.  

Em sua fala coloca que há 

necessidade do amparo das 

Ciências da Educação para 

tornar mais acessível a 

proposta pedagógica da 

instituição que e: o transito 

entre os profissionais das 

áreas a fim de estudantes e 
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professores terem a 

oportunidade de 

conhecerem vários 

saberes. 
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PROFESSOR 07 

 

INQUERITO 01 1. Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ser professor é,antes de 

mais nada, uma vocação; 

uma escolha pessoal que se 

desenvolve ao longo de 

nossa formação profissional 

e que nos convoca a 

trabalhar no processo de 

ensino pelo prazer diário de 

poder contribuir para o 

crescimento da nossa 

profissão. É uma atividade 

constante que exige muito 

estudo e dedicação e 

solicita aos seus seguidores 

atualização e esforço 

constante pelo 

Vocação. 

Escolha Pessoal. 

Contribuição para o 

crescimento da nossa 

profissão. 

Resgate pelo 

Reconhecimento. 

Definição do “ser 

professor”. 

Valorização da Profissão 

Reconhecimento social da 

atividade do professor. 

Reconhecimento da 

Profissão. 

Para esse professor em 

primeiro lugar está o 

desejo de ser professor. 

Ele enfatiza muito o 

professor vocacional e o 

prazer diário na 

contribuição para o 

crescimento da profissão 

exigindo constante 

aperfeiçoamento e 

atualização. Pontua o 

compromisso do professor 

na formação de 

profissionais que tenham o 

mesmo pensamento e 

desejo e que possam 
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compromisso de contribuir 

da forma mais efetiva 

possível no processo de 

formação profissional. 

Socialmente a visão do 

professor apresentou uma 

desvalorização. Importante, 

seja pelas mudanças sociais 

e culturais dos últimos anos, 

ou pela qualidade e 

compromisso com que estes 

profissionais estão sendo 

formados hoje em dia.  

O resgate e reconhecimento 

da importância da figura do 

professor em nossa 

sociedade;torna - se 

imperativo, uma vez que 

são os profissionais 

diretamente ligados 

aformação dos cidadãos de 

romper com o paradigma 

da desvalorização da 

profissão contribuindo 

dessa forma para uma 

mudança na visão social. 

O reconhecimento social 

ao qual se refere, não é em 

relação ao ensino – 

aprendizagem, mas sim do 

elogio pelo trabalho 

exemplar do professor. 
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uma sociedade e que 

precisam ser incentivados 

diariamente para 

permanecerem conduzindo 

suas atividades da forma 

mais proveitosa possível.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



407 
 

INQUERITO 02 O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional, na 

minha visão, se destina aos 

conhecimentos e 

habilidades voltados para a 

profissão que ele exerce ou 

que ele se dispõe a ensinar. 

Requer todo conhecimento 

necessário para guiar os 

estudantes para o melhor 

desempenho possível dentro 

de suas futuras atribuições 

profissionais.  

O saber profissional se 

destina aos conhecimentos 

e habilidades voltadas para 

a profissão que exerce e se 

dispõe a ensinar. 

E saber guiar o aluno para 

o melhor desempenho das 

futuras atribuições 

profissionais.  

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber 

e seu desempenho. 

Observa-se na fala desse 

professor a preocupação 

em repassar os seus 

conhecimentos e 

habilidades para ensinar. 

Consideram o saber e o 

conhecimento profissional 

ferramentas fundamentais 

para guiar as atribuições 

dos futuros profissionais. 
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INQUERITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sem o saber profissional 

fica inviável o repasse do 

conhecimento necessário à 

formação do estudante. 

Durante a graduação o 

discente se dispõe a 

aprender tudo àquilo que 

precisará conhecer para 

desenvolver bem suas 

habilidades profissionais. 

Uma ação docente que não 

esteja embasada no saber 

profissional não tem como 

legitimar o processo ensino-

aprendizagem. 

 

 

 

Saber profissional 

necessário para a 

construção do 

conhecimento e formação 

discente. 

Ação Docente Desejo de se apropriar da 

ação docente. 

O professor em questão 

ainda se coloca no centro 

do processo ensino – 

aprendizagem. Como 

figura principal e o aluno 

ainda como fundo. 

O aluno continua sendo 

visto como mero 

espectador que somente 

conhecerá e desenvolverá 

suas habilidades 

profissionais a partir do 

professor. 

Somente o professor 

legitima o processo de 

ensino – aprendizagem 

não conseguindo, apesar 

do diálogo com a 
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pesquisadora, pensar na 

possibilidade de ambos 

poderem construir esse 

processo em parceria. 
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INQUERITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O aluno tem grande parcela 

de responsabilidade no 

processo ensino-

aprendizagem, porém esta 

responsabilidade não é uma 

exclusividade discente. 

Cabe ao professor utilizar 

técnicas e referências que 

possam ajudar estes alunos 

a melhorar seu rendimento 

e aproximá-lo de forma 

convidativa a apreender 

aqueles conhecimentos; 

posto sua importância na 

atividade profissional. Cabe 

ao professor, fazer uma 

leitura da turma, ou ate 

Utilização de técnicas e 

referências para melhoria 

do rendimento dos alunos. 

Apreender os 

conhecimentos 

importantes à atividade 

profissional. 

Importância da leitura da 

turma pelo professo para 

condução criativa e com 

qualidade do conteúdo a 

ser contextualizado. 

Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Apropriação do saber. 

Ao conversar com o 

professor, apesar de ser 

bastante jovem, percebe-se 

o início de uma reflexão 

sobre a importância da 

participação do aluno 

como corresponsável na 

construção do ensino-

aprendizagem. 

Inicia em sua fala a 

utilização do termo 

“apreender” os 

conhecimentos com o 

sentido de não “decorar”, 

mas tendo como foco sua 

atividade profissional. 

Em seu diálogo já se 



411 
 

individual, para extrair 

desta o que de mais 

proveitoso ela possa render 

e a partir dai conduzir seus 

ensinamentos, lembrando 

que o mais importante deste 

processo é a qualidade do 

conteúdo repassado e a 

efetividade dos 

conhecimentos assimilados 

pelos seus receptores. 

percebe termos como “o 

professor precisa fazer 

uma leitura da turma” para 

organizar atividades que 

tenham como objetivo a 

qualidade do conteúdo 

culminando em uma 

formação de excelência. 
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INQUERITO 05 O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

O professor precisa 

estabelecer a ponte 

necessária para promover a 

possibilidade dos alunos 

terem acesso, e poderem 

alcançar o objetivo de 

aprendizagem. 

 

A mediação do saber e o 

interesse pelo saber 

caminham juntamente no 

processo de ensino – 

aprendizagem. 

         Mediação. Ligação entre o saber do 

professor e o saber do 

aluno. 

Troca de experiências. 

Neste estágio da entrevista 

percebe-se que o professor 

em questão, tira o foco 

somente do professor e 

começa a reconstruir o 

lugar que esses dois atores 

da Educação devem 

ocupar: lado a lado, para 

que juntos alcancem o 

objetivo que é a 

aprendizagem. 
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INQUERITO 06 Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Disponibilizar mecanismos 

e processos que auxiliem o 

professor no exercício de 

reconhecimento dos 

discentes, que o apoderem 

de estratégias de atuação 

junto aos mais diferentes 

tipos de discentes que 

atualmente frequentam o 

ensino superior. Dando a 

ele conhecimento e 

autonomia suficiente para 

que consiga conduzir suas 

funções da forma almejada. 

 

Contribuição para a 

aquisição de autonomia do 

professor. 

Empoderamento. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor. 

Reconhecimento e 

Desafios. 

Ao responder a essa 

pergunta observa-se que 

esse professor tem uma 

grande preocupação com 

os processos que o 

auxiliem no exercício do 

Magistério Superior no 

que diz respeito à 

utilização de estratégias. 

Que a partir do 

empoderamento consiga 

conhecer seus discentes e 

adquira a tão almejada 

autonomia para conduzir 

suas funções de forma 

eficiente. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

Estou na vigência do meu 

primeiro semestre na 

Instituição não sendo 

possível, ate o momento, 

fazer nenhuma 

consideração a este respeito 

por ainda não ter tido 

acesso a elas. 

 

 

 Não soube opinar sobre 

este questionamento na 

ocasião 

 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. O professor entrevistado 

por ter ingressado na 

Instituição no semestre em 

que foi entrevistado, não 

havia ainda participado de 

nenhuma formação 

continuada. Preferiu não 

opinar sobre Formação 

Continuada alegando não 

conhecer o Projeto 

ofertado pela IES. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita a construção de competências e atitudes 

de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a informação em conhecimento seu? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

 

 

 

Acredito que sim. 

 

Capacidade. 

Transformação da 

informação em 

conhecimento.  

Construção de 

competências e atitudes. 

Contribuição Social. 

Formação Continuada. Competências e atitudes. Nesse questionamento 

percebe-se que o professor 

torna-se sucinto em sua 

resposta. 

Para; reflete antes de 

responder e quando 

resolve responder, sua 

resposta restringe-se a esta 

única frase.  

Retomei o diálogo, 

perguntando se tinha 

alguma dúvida em relação 

ao questionamento; se 

gostaria que formulasse de 

outra maneira. 

A resposta, também 
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sucinta, foi que “não havia 

necessidade” (sic); “havia 

compreendido plenamente 

e que acreditava que sim” 

(sic). 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DA 

INVESTIGADORA 

Todo processo de formação 

é bem-vindo para o 

aperfeiçoamento 

profissional. Quanto mais 

acesso a informação o 

professor tiver, mais 

possibilidades de atuação 

ele terá e maior 

possibilidade de bom 

desempenho de suas 

funções docentes ele 

acumulará. 

Aperfeiçoamento 

Profissional. 

Bom Desempenho. 

Práticas Inovadoras. 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. Percebe na fala do professor 

a importância de inovação 

na área da saúde, com 

atualizações contínuas e 

significativas, para melhor 

possibilidade de atuação. 

Chegando próximo ao final 

da entrevista observa-se 

uma mudança significativa 

na maneira de pensar deste 

professor que em perguntas 

anteriores não sabia o que 

dizer sobre Formação 

Continuada, aqui pontua a 

importância para o 

desempenho de suas 

funções. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Todos os professores, 

independente das áreas de 

atuação tem estreita relação 

com as ciências da 

educação, pois se propõem 

a repassar os conhecimentos 

adquiridos durante sua 

prática profissional aos 

estudantes que neste 

momento se dedicam a 

aprender estes saberes para, 

a partir da sua formação 

passar a desenvolvê-los. 

 

 

 

Construção de novos 

saberes.  

Interdisciplinaridade. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. No diálogo com o 

professor ficou bem claro 

a relação estreita entre as 

duas áreas do 

conhecimento: educação e 

saúde havendo projetos 

desenvolvidos, segundo o 

professor, 

interdisciplinares, mais por 

iniciativa dos alunos do 

que dos próprios 

professores que acabam se 

aproximando em relação 

aos alunos e que essa troca 

tem sido significativa.  

Em sua fala coloca que há 

necessidade do amparo das 
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Ciências da Educação para 

tornar mais acessível à 

proposta pedagógica da 

instituição que e: o trânsito 

entre os profissionais das 

áreas a fim de estudantes e 

professores terem a 

oportunidade de 

conhecerem vário saberes 

para poderem desenvolvê-

los. 
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PROFESSOR 08 

 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

a) Profissional competente, 

comprometido e reflexivo 

sobre a sua pratica. Ser 

professor e ver na profissão 

uma ponte para alcançar 

outros e não um trampolim 

para chegar a outras 

profissões. 

b) Pelo legado. Cada 

professor do significado a 

sua historia, pelo modo que 

toca o aluno, pelo tipo de 

semente que semeia e pelo 

exemplo, principalmente. 

 

O foco da atividade 

docente extrapola os 

objetivos de ensino e 

aprendizagem. Fixa-se não 

só no seu bem-estar, mas 

principalmente no que 

planta e semeia. 

Definição do “ser 

professor”. 

Reconhecimento Social da 

atividade do professor. 

Para a investigadora o 

professor em questão e 

bastante reflexivo sobre a 

sua prática. Muito 

preocupado com os alunos, 

com suas historias de vida, 

com o entorno, com o 

exemplo que da a eles. 

Não só com os conteúdos 

que ministra, mas 

principalmente com a 

aplicabilidade na vida. 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

É todo conhecimento 

científico, ético, 

responsável e profissional 

adquirido por meio da 

leitura de material da área 

específica e de 

conhecimentos gerais, bem 

como da prática profissional 

e convivência familiar e 

social. 

 

 

Conhecimento científico, 

ético, responsável e 

profissional. 

 

Leitura de material da área 

específica e 

conhecimentos gerais. 

Prática profissional. 

Convivência familiar e 

social. 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

Esse professor em sua fala 

na entrevista faz um 

divisor excludente de 

saberes que contradiz sua 

resposta anterior.  

Refere-se ao saber como 

uma via somente do 

professor quando 

anteriormente havia 

colocado que era 

compartilhado com os 

alunos.  

Quando questionado sobre 

esse tipo de saber se não 

era contraditório colocou 

que o professor precisa de 

momentos de reclusão 

para reflexão para não se 
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influenciar por ninguém a 

fim de fazer uma auto 

analise de sua ética, 

responsabilidade e 

profissionalismo. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A partir da relação 

cotidiana estabelecida do 

professor com o estudante. 

 

 

Relação diária professor e 

aluno. 

Ação Docente Relação cotidiana. O professor relatou em sua 

entrevista que quem 

legitima a ação docente e a 

relação diária entre ele e 

seus alunos. Se for uma 

relação boa à ação docente 

será excelente; caso 

contrario não se 

conseguira nada. 

Questionou-se como 

conquistar os 

desmotivados; os 

aparentemente que não se 

identificam com a sua 

disciplina. 

A resposta do professor foi 

que somente dependeria 

do desejo do aluno querer 
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ou não. Pois só se ensina 

algo para quem quer 

aprender. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A responsabilidade é dos 

dois envolvidos no processo 

de educar, de maneira que o 

professor utiliza 

metodologias ativas 

fornecendo o conteúdo 

necessário para 

aprendizagem de modo a 

atender as demandas, 

necessidades e desejos 

apresentados pelo 

estudante. Sendo que este 

também deve buscar 

alternativas para ampliar o 

conhecimento sobre o 

assunto.  

 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Metodologias Ativas.  

 Ampliação de 

conhecimentos. 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Propiciar a apropriação do 

conhecimento. 

Metodologias Ativas. 

A reflexão do professor 

teoricamente esta de 

acordo com as novas 

propostas pedagógicas. 

Fala sobre o professor 

mediador que possibilita 

aos alunos, alternativas 

para construir o 

conhecimento. Apresenta 

ao aluno as metodologias 

ativas, mas quando 

questionado como seria, 

por exemplo, uma aula 

utilizando esse tipo de 

proposta, soube abordar 

somente seminários. E um 

professor que pela 
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observação de seus diários 

e do sistema acadêmico 

tem um índice de 

frequência dos alunos que 

oscila entre bom e 

razoável; tem alguns 

trancamentos ou 

desistências em suas 

disciplinas, e quando 

questionado, coloca que e 

devido à complexidade 

dos conteúdos 

contemplados. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem poder de 

mediar e transformar a 

conexão saber-estudante. 

 

Mediar. 

Transformar. 

Conexão saber-estudante. 

         Mediação. Ligação entre o saber do 

professor e do aluno. 

Troca de experiências. 

O professor na entrevista 

deixa bem claro que a 

mediação propicia a 

transformação do saber em 

conhecimento do qual o 

estudante se apropria e 

elenca suas competências 

que culminam em atitudes 

na pratica profissional. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A necessidade de educação 

permanente e continuada é 

importante associada à 

limitação na quantidade de 

estudantes em sala de aula e 

de número de turmas ideal 

por professor, de modo que 

permita melhor 

planejamento, organização 

e atualização das aulas bem 

como aplicação de 

estratégias de ensino 

voltadas a necessidade 

individual de cada aluno.  

 

Educação Permanente e 

Continuada. 

Limitação de estudantes 

em sala de aula. 

Planejamento. 

Organização. 

Atualização das aulas. 

Aplicação de estratégias de 

ensino. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor 

Educação Permanente e 

Continuada. 

Aplicação de estratégias de 

ensino. 

Na entrevista esse 

professor aborda que é de 

extrema importância a 

educação permanente e 

continuada, mas há 

necessidade também de se 

pensar no número de 

alunos por sala de aula a 

fim de permitir um melhor 

conhecimento, 

planejamento, organização 

e necessidade de cada um 

para que se possa aplicar 

estratégias que venha 

colaborar para um ensino e 

aprendizagem efetivo, 

eficaz e eficiente.  
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Institucionalmente a cada 

semestre ocorre o encontro 

pedagógico com temas de 

interesse para a área de 

ensino. Também ocorre a 

liberação para capacitação 

em mestrado, doutorado e 

para participação em 

eventos científicos a cada 

semestre. 

 

Encontro Pedagógico. 

Liberação para capacitação 

em Mestrado e Doutorado. 

Participação em eventos 

científicos semestralmente. 

Formação Continuada. Construção do Saber. Este professor valoriza 

todas as oportunidades 

ofertadas pela instituição, 

pois observando seu dossiê 

pode-se constatar que o 

mesmo ao ingressar na 

instituição era somente 

Especialista e com apoio 

institucional concluiu 

Mestrado e atualmente faz 

parte do Programa de 

Doutoramento de uma 

Universidade Federal 

Brasileira também com 

apoio da instituição. 

Coloca que 

semestralmente todos os 
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professores tem o direito 

de participar de dois 

eventos científicos por 

semestre e internamente de 

Encontros Pedagógicos 

com Palestrantes 

renomados nacionalmente. 



432 
 

INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação do profissional 

da área da saúde é para 

atuação na assistência, 

então não ocorre na 

graduação formação para 

docência. Esta é adquirida 

em parte durante a 

Especialização Stricto 

Sensu, Mestrado e 

Doutorado, bem como 

através da prática de ensino, 

diálogo entre pares, cursos 

eventos e leitura de artigos 

e livros na área da docência. 

Porém, acredito que 

deveriam existir sim, mais 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e atitudes. 

Produção de saberes. 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

O professor em questão 

aproveita a oportunidade 

para colocar a fragilidade 

decorrente das graduações 

da área da saúde, onde a 

docência não é valorizada 

e se adquire na sala de 

aula, ora acertando, ora 

errando tentando acertar, o 

que chamaríamos de “erro 

construtivo” como disse o 

professor. 

Colocou também que se 

adquirem um pouco nos 

Programas de Mestrado e 

Doutorado, mas não com a 
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oportunidades a nível 

institucional para formação 

continuada de professores 

na área da saúde a fim de 

desenvolvermos melhor 

nossas competências e 

habilidades.      

 

mesma propriedade dos 

profissionais da Área da 

Educação. 

Portanto, é de fundamental 

importância que os 

Mestres e Doutores em 

Educação possibilitem aos 

Mestres e Doutores da 

Área da Saúde, Formação 

Continuada para 

desenvolvermos melhor 

nossas competências e 

atitudes. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Pela possibilidade de 

instigar o estudante a 

desenvolver pensamento 

crítico e reflexivo em sua 

prática de cuidar com 

atitudes éticas, morais e 

humanísticas.  

 

Pensamento crítico. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. Ao responder esse 

questionamento, observa-se 

a preocupação do professor 

em manter-se atualizado 

tanto em conhecimento 

teórico, como também em 

didática, aqui denominada 

de “práticas inovadoras”, 

pois caso contrário suas 

aulas se tornarão 

monótonas, desatualizadas, 

não formando profissionais 

competentes e preparados 

para o mercado de trabalho 

que exige excelência e 

atitude. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Precária. Penso que boa 

parte dos docentes 

formadores de professores, 

desconhece a necessidade 

de tornar suas disciplinas 

em um “saber pedagógico e 

metodológico”. 

 

Precariedade na relação 

entre as áreas da Educação 

e Saúde. 

Desconhecimento do saber 

pedagógico e 

metodológico. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. Há necessidade pela fala 

do professor em questão, 

da relação de saberes entre 

as Ciências da Educação 

com as Ciências da Saúde. 

O professor pontua que e 

urgente à necessidade de 

se ofertar Programas de 

Formação Continuada 

onde haja troca de 

experiências entre as Áreas 

de Atuação e não o 

distanciamento como vem 

ocorrendo. 

Que se incentive mais a 

extensão e a pesquisa 

interdisciplinar.  
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Que se faça uma reflexão 

sobre o distanciamento dos 

conteúdos da realidade 

concreta do Curso e da 

sala de aula. 

E por fim, pensar na 

relevância da relação 

professor e aluno e das 

relações interpessoais 

entre os professores de 

todos os cursos para 

elevação do padrão de 

qualidade do ensino e da 

aprendizagem. 
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PROFESSOR 09 

 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem um papel 

central a desempenhar na 

educação e 

consequentemente na 

sociedade. Dessa forma, 

muito lhe será exigido, pois 

a contribuição dos 

professores e crucial para 

preparar os jovens, não só 

para encarar o mercado de 

trabalho, mas para formar 

profissionais que possam 

construir o seu futuro com 

confiança e 

responsabilidade. 

Papel representativo na 

sociedade. 

Contribuição crucial no 

preparo dos jovens tanto 

para encarar o mercado de 

trabalho, como para 

formar profissionais. 

Construção de um futuro 

com confiança e 

responsabilidade 

Definição do “ser 

professor”. 

Preparação para o 

mercado de trabalho. 

Formação de 

profissionais com 

responsabilidade na 

construção de um futuro 

melhor para a sociedade. 

Esse professor na sua 

entrevista colocou tanto a sua 

função como educador, como 

também agente transformador 

da sociedade. 

Percebe-se a preocupação que 

reside em sua fala, na 

preparação dos jovens em 

enfrentar o mercado de 

trabalho não como uma selva, 

mas como profissionais 

humanos capazes de construir 

um mundo mais consciente, 

responsável, critico e com 

qualidade de vida.   



438 
 

INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor é um 

profissional que necessita 

apresentar saberes variado 

para conduzir o processo 

educativo. Por atuar em 

diversas situações exigidas 

pela profissão, a atividade 

do professor insere-se na 

multiplicidade própria do 

trabalho precisando agir de 

forma diferenciada, 

mobilizando diferentes 

teorias, metodologias e 

habilidades. Assim, o saber 

profissional do professor 

requer o saber especifico de 

sua área, e ainda, saberes de 

diferentes origens, ai 

Saberes variados. 

 

Multiplicidade: diferentes 

teorias; metodologias e 

habilidades. 

 

Saber especifico: saber 

faze; saber da experiência; 

saber relacionar-se com as 

pessoas e o mundo. 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

Esse professor em sua fala 

na entrevista tem uma 

fundamentação teórica e 

pratica bem estruturada 

sabendo estabelecer a 

congruência necessária 

entre a teoria e a pratica.  

Refere-se ao saber como 

uma via compartilhada 

com os alunos.  

Quando questionado sobre 

com apropriar-se da 

multiplicidade de saberes 

na área da saúde onde se 

percebe na formação 

acadêmica dos professores 

uma tendência maior a 

técnica; ao saber 
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incluídos, o ‘saber-fazer’, 

o saber da experiência e o 

saber relacionar-se com o 

outro e com o mundo. 

 

profissional; deixando-se 

em segundo plano a 

preocupação com as 

competências; atitudes; e 

principalmente com o 

relacionamento com os 

alunos e o mundo? 

Coloca que hoje em dia as 

Diretrizes Curriculares 

Nacionais dos Cursos 

pedem um profissional 

generalista; humanista e 

que não fragmenta o 

conhecimento e sim agrega 

e investe na 

interdisciplinaridade. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Os saberes dos professores 

aprendidos durante a 

formação inicial irão ser 

reformulados e 

fundamentados no dia – a – 

dia da sala de aula, a partir 

dos saberes curriculares, da 

experiência e do 

desenvolvimento 

profissional na relação com 

seus pares. 

 

Relação diária professor e 

aluno. 

Ação Docente Relação cotidiana. O professor relatou em sua 

entrevista que quem 

legitima a ação docente e a 

relação diária entre ele e 

seus alunos. Se for uma 

relação boa a ação docente 

será excelente; caso 

contrario não se 

conseguira nada. 

Questionou-se como 

conquistar os 

desmotivados; os 

aparentemente que não se 

identificam com a sua 

disciplina. 

A resposta do professor foi 

que somente dependeria 

do desejo do aluno querer 
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ou não. Pois só se ensina 

algo para quem quer 

aprender. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A responsabilidade é dos 

dois envolvidos no processo 

de educar, de maneira que o 

professor utiliza 

metodologias ativas 

fornecendo o conteúdo 

necessário para 

aprendizagem de modo a 

atender as demandas, 

necessidades e desejos 

apresentados pelo 

estudante. Sendo que este 

também deve buscar 

alternativas para ampliar o 

conhecimento sobre o 

assunto.  

 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Metodologias Ativas.  

 Ampliação de 

conhecimentos. 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Propiciar a apropriação do 

conhecimento. 

Metodologias Ativas. 

A reflexão do professor 

teoricamente esta de 

acordo com as novas 

propostas pedagógicas. 

Fala sobre o professor 

mediador que possibilita 

aos alunos, alternativas 

para construir o 

conhecimento. Apresenta 

ao aluno as metodologias 

ativas, mas quando 

questionado como seria, 

por exemplo, uma aula 

utilizando esse tipo de 

proposta, soube abordar 

somente seminários. E um 

professor que pela 
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observação de seus diários 

e do sistema acadêmico 

tem um índice de 

frequência dos alunos que 

oscila entre bom e 

razoável; tem alguns 

trancamentos ou 

desistências em suas 

disciplinas, e quando 

questionado, coloca que e 

devido a complexidade 

dos conteúdos 

contemplados. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque e enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem a tarefa de 

ajudar os alunos a aprender 

através da função de 

estabelecer, fundamentado 

em saber próprio, ligação 

entre os saberes teóricos e 

práticos inerentes aos 

processos do conhecimento 

escolar em ciências. 

Saber próprio. 

Ligação entre: saberes 

teóricos e práticos. 

Processo do conhecimento 

em ciências. 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

O professor na entrevista 

com bastante propriedade 

coloca que além da 

transmissão do 

conhecimento cientifico há 

necessidade da troca de 

saberes entre professor e 

aluno pautados não so na 

ciência, mas também na 

vivencia. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O processo educativo é um 

fenômeno complexo, os 

saberes nele envolvidos 

também o são. Dessa forma, 

cabe também ao aluno a 

busca pela aprendizagem, o 

desenvolvimento e o 

aprimoramento do saber 

independentemente da 

figura do professor. 

Fenômeno complexo. 

Busca pela aprendizagem. 

Aprimoramento do saber. 

Independência da figura do 

professor. 

Motivação para a 

aprendizagem. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor. 

Educação Permanente e 

Continuada. 

Aplicação de estratégias de 

ensino. 

Aplicação de estratégias 

para a motivação. 

Na entrevista esse 

professor aborda que é de 

extrema importância a 

educação permanente e 

continuada, mas há 

necessidade também de se 

pensar como motivar os 

alunos na busca pelo 

conhecimento; pela sua 

independência acadêmica ; 

autonomia; fazer o saber 

“seu”; sua conquista. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. A formação de 

professores para 

desenvolverem um ensino, 

a cada dia, mais coerente e 

com qualidade. 

Formação de Professores. 

Coerência. 

Qualidade. 

Formação Continuada. Construção do Saber. Ao entrevistar esse 

professor percebe-se uma 

fala bem madura, coerente, 

com um norte bem 

definido sabendo 

exatamente aonde quer 

chegar com seus alunos e 

quais são suas metas e 

objetivos. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação de professores 

para desenvolverem um 

ensino mais coerente com 

os fins socialmente 

estabelecidos se faz 

necessário para o 

aprimoramento melhor 

qualificação do profissional 

a fim de elencar suas 

competências que 

culminam em atitudes, 

tornando-o apto para a 

mediação entre o aluno e o 

conhecimento. 

Ensino coerente com a 

realidade. 

Qualificação profissional. 

Construção de 

competências e atitudes. 

Produção de saberes. 

Mediação entre aluno e 

conhecimento. 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

No dialogo com o 

professor observa-se a 

preocupação da Formação 

Continuada de acordo com 

a realidade aonde a 

Instituição esta inserida a 

fim de que supra as 

necessidades tanto dos 

professores como também 

daqueles que irão se 

apropriar do 

conhecimento. 

Coloca que para adquirir 

competências há 

necessidade primeiramente 

de aprender o caminho da 
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‘ensinagem’ para autorizar 

a ‘aprendizagem’ que 

culminara em atitudes. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Pela possibilidade de levar 

a reflexão critica do que se 

pode ou deve ser aplicado 

em sala de aula de acordo 

com os alunos que estão 

interagindo com o 

professor. 

Pensamento crítico. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. Ao responder esse 

questionamento, observa-

se a preocupação do 

professor em manter-se 

atualizado, mas com uma 

preocupação reflexiva em 

avaliar ate que ponto deve-

se ou não aplicar para 

aquele publico com o qual 

interage essa ou aquela 

nova pratica, de acordo 

com a interação que tem 

com a turma.  

Quais os efeitos positivos 

ou não que irão surtir em 

seus alunos. Ate onde ele 

enquanto professor 
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encontra-se seguro para ter 

domínio sobre esse novo 

objeto de conhecimento. E 

indaga: será que não seria 

interessante varias 

formações sobre uma 

mesma temática? 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Os saberes próprios do 

oficio de professor que 

compartilham com as 

demais ciências, bem como, 

as atividades pedagógicas 

diárias, pois professores 

planejam, executam o plano 

didático, escolhem as 

metodologias que julgam 

necessárias, elaboram as 

tarefas para os alunos, 

administram a sala de aula e 

constroem os instrumentos 

avaliativos. 

Saberes Compartilhados. 

Planejamento; execução 

do Projeto Pedagógico. 

Escolha de Metodologias. 

Construção de 

instrumentos avaliativos.  

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor pontua que na 

sua visão já existe uma 

troca significativa de 

saberes entre as áreas da 

Educação e Saúde tanto na 

elaboração dos projetos 

quanto na execução dos 

planejamentos, como 

também na escolha das 

praticas pedagógicas e 

sistemáticas de avaliação, 

onde se leva em 

consideração o ponto de 

vista do aluno quando este 

se auto avalia e avalia seus 

professores e a Instituição. 
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PROFESSOR 10 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ser professor é ser um 

facilitador na produção do 

conhecimento considerando 

o contexto do estudante e 

suas particularidades. 

No meio social se 

reconhece a atividade do 

professor no desempenho 

dos acadêmicos como ser 

transformador. 

Professor: facilitador na 

produção do 

conhecimento. 

Reconhecimento do 

contexto no qual o 

estudante está inserido e 

suas particularidades. 

Papel representativo na 

sociedade. 

 

Definição do “ser 

professor”. 

Professor: facilitador na 

construção e produção do 

conhecimento. 

 

Ensino: levando em 

consideração o contexto 

no qual o estudante está 

inserido e os 

conhecimentos que traz 

consigo. 

 

Preparação para um papel 

representativo na 

sociedade. 

Esse professor na sua 

entrevista colocou tanto a 

sua função como 

educador-facilitador da 

aprendizagem, tanto 

contribuindo na construção 

como na produção do 

conhecimento com os 

alunos, como também 

agente transformador da 

sociedade. 

Percebe-se durante a 

entrevista à preocupação 

que reside em sua fala, em 

respeitar os conhecimentos 

que os jovens têm de 

acordo com o contexto 
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regional vivenciado e que 

esse conhecimento é 

enriquecedor para a 

sociedade na qual irá atuar 

enquanto profissional da 

área de saúde enfrentando 

um mercado de trabalho 

com parcos recursos, mas 

como profissionais 

humanos capazes de 

construir um mundo mais 

consciente, responsável, 

crítico e com qualidade de 

vida.   
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional do 

professor deve ser 

constituído das 

competências: política, 

social, técnica e humana. 

O saber ser professor está 

interligado com suas 

habilidades: física; técnica e 

humana, além de estar 

constantemente aprendendo 

a aprender. 

Saber Profissional→ 

ligado às Competências. 

 

Saber Ser Professor→ 

ligado às Habilidades. 

 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

Esse professor em sua fala 

na entrevista tem uma 

fundamentação teórica e 

prática bem estruturada 

sabendo estabelecer a 

relação necessária entre a 

teoria e a pratica.  

Refere-se ao saber 

profissional construído por 

meio de competências que 

o professor necessita ter de 

âmbito não só do 

conhecimento acadêmico, 

mas também político, 

social, regional e humano.  

Quando questionado como 

saber ser professor com 

muita tranquilidade 
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respondeu que é estar 

aberto a aprender sempre e 

colocar em prática suas 

competências, 

transformando-as em 

atitudes. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Esse saber é constituído de 

sua vivência e suas 

habilidades: técnica, 

humana e conceitual. 

Relação diária professor e 

aluno. 

Vivência e habilidades. 

Ação Docente Relação cotidiana. 

Habilidades. 

Vivência. 

O professor relatou em sua 

entrevista que a 

legitimação da ação 

docente constitui-se na 

relação diária entre ele e 

seus alunos por meio da 

vivência e de suas 

habilidades.  

Pontuou que os conceitos 

que traz consigo são de 

fundamental importância, 

mas cairiam no 

esquecimento se não 

houvesse envolvimento 

entre ele e seus alunos no 

sentido de parceria na 

construção do 

conhecimento. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O ensinar está associado à 

troca de conhecimento e 

não exclusivamente como 

responsabilidade do aluno. 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Troca de Conhecimentos. 

 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Propiciar a apropriação do 

conhecimento. 

 

A reflexão do professor 

teoricamente está de 

acordo com as novas 

propostas pedagógicas. 

Fala sobre o professor 

facilitador que possibilita 

aos alunos, alternativas 

para construir o 

conhecimento. Apresenta 

ao aluno possibilidades de 

participação, não sendo 

um mero espectador. 

Quando questionado como 

seria, por exemplo, uma 

aula utilizando esse tipo de 

proposta, abordou com 

naturalidade, aulas de 
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campo; visitas técnicas, 

para que os alunos 

pudessem vivenciar aquilo 

que os autores com tanta 

maestria colocam 

cientificamente em suas 

obras. E um professor que 

pela observação de seus 

diários e do sistema 

acadêmico tem um índice 

de frequência dos alunos 

muito bom e poucas 

reprovações apesar de 

ministrar disciplinas bem 

complexas da área da 

saúde. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. Saber próprio. 

Ligação entre saberes: 

teóricos e práticos. 

Processo do conhecimento 

em Ciências. 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

O professor na entrevista 

com bastante propriedade 

coloca que não transmite 

conhecimentos e sim 

desperta nos alunos o 

desejo de se apropriarem 

desse novo conhecimento 

da área da saúde,pois pela 

troca de saberes entre 

professor e aluno pautados 

não só na Ciência, mas 

também na vivência é que 

o conhecimento se 

constrói o tempo todo. 

Portanto, é uma via de 

mão dupla. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Através de um processo de 

Educação Permanente 

considerando as 

fragilidades pedagógicas 

dos docentes. 

Fragilidade Pedagógica. 

 

Educação Permanente. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor. 

Educação Permanente e 

Continuada. 

Aplicação de estratégias de 

ensino. 

 

Na entrevista esse 

professor aborda que é de 

extrema importância a 

Educação Permanente e 

Continuada levando-se em 

consideração as 

fragilidades pedagógicas 

de cada Curso da Área da 

Saúde, com estratégias que 

motivem professores e 

alunos, pois os professores 

desta área tem titulação, 

mas não possuem 

formação didática para 

estar em sala de aula. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

De forma pontual, mas não 

sistemática. 

Formação de Professores. 

Coerência. 

Qualidade. 

Sistêmica. 

Formação Continuada. Construção do Saber. Ao entrevistar esse 

professor percebe-se uma 

fala bem madura, coerente, 

com um norte bem 

definido sabendo 

exatamente aonde quer 

chegar com seus alunos e 

quais são suas metas e 

objetivos. 



462 
 

INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. Qualificação profissional. 

Construção de 

competências e atitudes. 

 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

Na entrevista com o 

professor observa-se a 

preocupação da Formação 

Continuada do professor 

que não se limite a ser 

pontual, mas que adote um 

caráter sistêmico de acordo 

com a necessidade dos 

Cursos da Área de Saúde 

da Instituição a fim de que 

supra as necessidades 

tanto dos professores 

como também daqueles 

que irão se apropriar do 

conhecimento. 

Coloca que para adquirir 
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competências há 

necessidade primeiramente 

de aprender o caminho da 

‘ensinagem’ para autorizar 

a ‘aprendizagem’ que 

culminará em atitudes. 
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INQUÉRITO 09 

 

Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Trabalhando as fragilidades 

dos docentes considerando 

a Pedagogia Libertadora. 

Pensamento crítico. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. 

Pedagogia Libertadora 

Ao responder esse 

questionamento, observa-

se a preocupação do 

professor em se admitir e 

assumir a necessidade do 

trabalho das fragilidades 

dos docentes da Área da 

Saúde. Apresenta uma 

preocupação reflexiva em 

interagir com seus alunos 

de forma dinâmica, 

buscando em Paulo Freire, 

um referencial 

significativo para a 

realidade do interior do 

Estado do Ceará.  

 



465 
 

 

 

INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Acho que a relação entre 

esses saberes deve ser 

transversal com o intuito de 

favorecer o processo de 

ensino aprendizagem: 

participativo; dialógico; 

com rigor metodológico.  

Saberes→ Transversal. 

Ensino Aprendizagem → 

Participativo; Dialógico. 

Rigor metodológico. 

 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor pontua que os 

saberes tem romper a 

barreira de áreas: Saúde de 

um lado; Humanas de 

outro. O saber é 

transversal; na sua visão 

tem que existir uma troca 

significativa de saberes 

entre as áreas da Educação 

e Saúde tanto na 

elaboração dos projetos; 

na execução dos 

planejamentos; como 

também na escolha das 

práticas pedagógicas e 
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sistemáticas de avaliação, 

onde se leva em 

consideração o ponto de 

vista do aluno quando este 

se autoavalia e avalia seus 

professores e a Instituição 

que é uma prática da 

Faculdade há muitos anos. 

Para que haja “excelência” 

no ensino aprendizagem 

tem que existir 

participação de todos e 

principalmente diálogo 

entre todos. 
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PROFESSOR 11 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

É um constante desafio, 

visto que requerem muito 

além de conhecimentos 

teóricos, necessitando de 

constante aperfeiçoamento 

técnico e pessoal, ética, 

empatia e flexibilidade. 

 

Atualmente vê-se que a 

sociedade desvinculou o 

professor do papel de 

formador de cidadãos, ao 

mesmo passo que a maioria 

das famílias se recua do 

papel de educar e coloca 

sobre este essa 

responsabilidade. Assim, 

Professor → constante 

desafio →requer → além 

de conhecimentos teóricos, 

constante aperfeiçoamento 

pessoal. 

 

Professor → Formador de 

Cidadãos. 

Papel representativo na 

sociedade. 

 

Definição do “ser 

professor”. 

Professor: além de 

facilitador na construção e 

produção do 

conhecimento→ requer 

flexibilidade. 

 

Responsabilidade → 

formar cidadãos e não 

somente profissionais. 

 

Preparação para um papel 

representativo na 

sociedade. 

Esse professor fez uma 

reflexão sobre o desafio 

que se enfrenta na 

educação na atualidade em 

qualquer nível de 

escolaridade, inclusive no 

Ensino Superior. 

Coloca que muitos colegas 

não se dão conta da 

responsabilidade de um 

professor universitário na 

formação de cidadãos 

conscientes da profissão 

que irão exercer pelo 

restante de suas vidas. 

Na sua entrevista colocou 

tanto a sua função como 
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temos que o professor 

assume o papel de formar 

pessoas, mas não é lhe dado 

à relevância de tal ação. 

 

 

  

professor que media a 

aprendizagem, 

contribuindo na construção 

do conhecimento com a 

participação ativa dos 

alunos, como também, 

como agentes 

transformadores da 

sociedade em que irão 

atuar. 

Percebe-se durante a 

entrevista à preocupação 

que reside em sua fala, em 

respeitar a regionalidade e 

que esse conhecimento é 

enriquecedor para a 

sociedade na qual irá atuar 

enquanto profissional da 

área de saúde enfrentando 

um mercado de trabalho 

com parcos recursos, mas 
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como profissionais 

humanos capazes de 

construir um mundo mais 

consciente, responsável, 

crítico e com qualidade de 

vida.   
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional do 

professor é um conjunto de 

determinantes 

sociofilosóficos e 

psicológicos.  

Requer aspectos de várias 

dimensões: técnico; teórico; 

filosófico; social; artístico e 

principalmente o saber 

sobre si e o outro. 

Saber Profissional→ 

conjunto de determinantes 

sociofilosóficos e 

psicológicos. 

 

Saber Ser Professor→ 

ligado às dimensões: 

técnico; teórico; filosófico; 

social; artístico. 

Saber ser Professor → 

saber sobre si e o outro 

 

 

Saber Profissional. 

Saber Social. 

Saber Filosófico. 

Saber Psicológico. 

Saber Artístico. 

Saber Teórico. 

Saber Relacional. 

Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

Esse professor em sua fala 

na entrevista tem uma 

fundamentação holística 

bem estruturada sabendo 

estabelecer a relação do 

ser ensinante e aprendente 

em seu “todo”; “integral”.  

Refere-se ao saber 

profissional construído por 

meio de determinantes que 

o professor necessita ter 

bem claro que não são 

somente de âmbito 

acadêmico, mas também 

social; filosófico e 

psicológico envolvendo a 

relação.  

Quando questionado como 
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saber ser professor com 

muita propriedade 

respondeu que requer 

conhecer a si próprio para 

poder conhecer o outro. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

É construído conforme as 

vivências do docente. 

Vivências e habilidades. Ação Docente Habilidades. 

Vivência. 

O professor relatou em sua 

entrevista que a 

legitimação da ação 

docente constitui-se na 

relação diária entre ele e 

seus alunos por meio da 

vivência e de suas 

habilidades. 

De nada adiantaria ter uma 

bagagem imensa de 

conhecimento e não ter 

vivência alguma, pois 

como exemplificaria na 

prática para seus alunos o 

que os teóricos abordam 

em suas obras. 

Pontuou que os conceitos 

científicos são de 
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fundamental importância, 

mas seriam decorados para 

uma prova somente e não 

haveria aprendizagem se 

não houvesse 

envolvimento entre ele e 

seus alunos no sentido das 

vivências do cotidiano da 

profissão. Colocou ainda, 

que concorda quando o 

MEC exige que o 

professor comprove nas 

avaliações pelo menos 03 

(três) anos de experiência 

acadêmica e 03(três) anos 

de experiência 

profissional, pois dá 

sustentáculo em sala de 

aula. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não a apreensão do saber é 

de responsabilidade mútua. 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Troca de Conhecimentos.  

 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

Propiciar a apropriação do 

conhecimento. 

 

O professor é bem firme 

quanto a este 

questionamento. Coloca 

com bastante segurança 

que a responsabilidade é 

compartilhada e que ele 

particularmente se sente 

muito responsável quando 

um aluno não obtém um 

bom resultado em 

qualquer técnica de 

avaliação, pois se 

considera avaliado 

também, quando se 

questiona onde falhou que 

este aluno não conseguiu 

assimilar o essencial 
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daquele contexto que lhe 

foi solicitado. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. Saber próprio. 

Ligação entre saberes: 

teóricos e práticos. 

Processo do conhecimento 

em Ciências. 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

O professor na entrevista 

com bastante segurança 

coloca que não transmite 

conhecimentos e sim 

desperta nos alunos o desejo 

de se apropriarem desse 

novo conhecimento da área 

da saúde, pois pela troca de 

saberes entre professor e 

aluno pautados não só na 

Ciência, não só no 

conhecimento científico, 

mas também na vivência, na 

pesquisa de campo é que o 

conhecimento se constrói o 

tempo todo. Portanto, é uma 

via de mão dupla. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação atual sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

É preciso conscientizar os 

alunos sobre sua formação e 

a importância do professor 

para que ela ocorra de 

forma efetiva. 

Conscientização dos 

alunos da importância da 

Formação Contínua. 

Educação Permanente do 

Professor. 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor. 

Educação Permanente e 

Continuada de Alunos e 

Professores. 

Aplicação de estratégias de 

ensino. 

 

Na entrevista esse 

professor aborda que é de 

extrema importância a 

Educação Permanente e 

Continuada de professores 

e alunos levando-se em 

consideração que a 

velocidade de informações 

e novidades no mundo das 

Ciências deve ser 

acompanhada por ambos. 

Este professor volta a 

pontuar a importância do 

Sistema de Avaliação de 

Cursos de Graduação pelo 

MEC onde em todas as 

Matrizes Curriculares 

devem constar Atividades 
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Complementares que 

compreende um percentual 

de até 20% da carga 

horária total das 

disciplinas teóricas e 

práticas dos Cursos, 

justamente com objetivo 

dos alunos aprofundarem 

seus conhecimentos 

distribuídos entre Ensino; 

Pesquisa e Extensão. 

Quanto aos professores 

pontuar positivamente, 

quanto ao número de 

artigos publicados em 

Revistas Qualis A ou B; 

Participação em 

Congresso; Apresentação 

de Trabalhos, entre outros. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Tenho disponibilizado 03 

(três) dias semestrais para 

participação em eventos 

científicos. 

Formação de Professores. 

Coerência. 

Qualidade. 

Sistêmica. 

Formação Continuada. Construção do Saber. Ao entrevistar esse 

professor percebe-se uma 

fala segura, planejada e 

coerente. 

Quando lhe questionei se 

03 (três) dias não eram 

muito pouco, respondeu-

me que seleciona muito 

bem no que vai participar 

para ser o melhor possível. 

Pois é melhor selecionar 

poucos de excelência do 

que muitos e ser 

improdutivo. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. Qualificação profissional. 

 

Formação Continuada. Competências; atitudes 

e conhecimento. 

Na entrevista com o professor 

diferencia com certa 

facilidade competências de 

atitudes. 

Pontua que competências se 

adquirem com a construção 

do conhecimento e com as 

ferramentas disponibilizadas 

pelo professor e as atitudes 

dependem da personalidade 

de cada pessoa em colocar em 

ação na hora certa, ser 

criativo, ágil, inventivo, 

prudente, ético, o 

conhecimento na prática. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Trazendo para teoria a 

prática, fazendo um link de 

interdisciplinaridade. Um 

exemplo seria a prática de 

PBL. 

Troca de Experiências. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. 

 

Ao conversar com esse 

professor, observa-se a 

preocupação após os 

grupos focais dos quais 

participou ativamente, em 

admitir e assumir a 

necessidade do trabalho 

em equipe com os outros 

profissionais da Área da 

Saúde, onde todos tenham 

o direito a opinar e que 

após vários debates e 

reflexões, chega-se a um 

consenso, ou seja, 

prevalece a opinião da 
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maioria.  

“É a decisão coletiva que 

predomina e não a 

individual e isso não quer 

dizer que se perca a 

individualidade” (sic). 

Apresenta uma 

preocupação reflexiva em 

interagir com seus pares 

(saúde) de forma 

dinâmica, buscando novas 

ideias, um referencial 

significativo para a 

realidade regional em que 

está inserido ampliando o 

seu e o nosso horizonte.  
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Infelizmente o professor da 

área da saúde é formado 

para mostrar somente o 

saber profissional deixando 

as práticas pedagógicas 

relativamente “de lado”. 

Saber→ Profissional. 

 Interdisciplinaridade → 

Saúde e Educação 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor enfatiza a 

necessidade da 

interdisciplinaridade entre 

Saúde e Educação. 

Coloca com bastante 

pesara ausência na área da 

saúde de práticas 

pedagógicas e a exigência 

exagerada do saber 

profissional, tornando esse 

profissional 

demasiadamente técnico. 
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PROFESSOR 12 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A atividade da docência nos 

remete a condições de 

extrema dedicação, 

disciplina.  

Ser professor é ser exemplo. 

Na sociedade atual, em 

específico na minha área, o 

professor ainda é 

considerado como aquele ao 

qual se pode recorrer e tirar 

dúvidas. 

Observa-se um profissional 

e o qualifica tendo em vista 

a sua formação. 

Professor → dedicação → 

disciplina. 

Professor → é ser 

exemplo. 

Professor → aquele a 

quem se recorre → tirar 

dúvidas. 

Professor → profissional 

qualificado → pela 

formação. 

Definição do “ser 

professor”. 

Dedicação. 

 

Disciplina. 

 

Exemplo. 

 

Quem Ensina. 

 

Profissional Qualificado 

pela Formação. 

Esse professor foi bastante 

objetivo em sua resposta. 

Mesmo tendo participado 

das atividades dos grupos 

focais, percebe-se ainda 

muito presente em sua 

maneira de atuar, pois as 

pessoas e profissionais 

necessitam de Formação 

Continuada, flexibilidade 

ao novo, desejo de 

mudança, que está ainda 

muito arraigado que: 

professor é aquele que 

mantém a disciplina; se 

dedica dentro de seu ponto 

de vista, que é respeitado, 
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é exemplo para seus 

alunos; está ali para tirar 

todas as dúvidas e é 

considerado um professor 

de excelência devido a sua 

formação. 

Mediante esta formação é 

que foi selecionado para 

“dar aulas”. 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A bagagem de 

conhecimento adquirido 

academicamente e no 

exercício da profissão em 

conjunto. 

Conhecimento. 

Exercício da Profissão. 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

O professor entrevistado é 

bastante objetivo e 

sintético em suas 

respostas. 

Apresenta bastante 

resistência para Formação 

Continuada, creio por já 

ter titulação de 

doutoramento e por 

exercer a profissão há 

bastante tempo. 

Não se recusou em 

nenhum momento em 

participar nem dos grupos 

focais, dando sugestões 

bastante interessantes aos 

demais participantes, 

muitas vezes exercendo o 
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papel de mediador, como 

também, veio para a 

entrevista à primeira 

convocação. 

Mas, percebe-se que para 

esse professor o que possui 

lhe basta. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem que 

mostrar vivência do 

assunto. Tem que aliar o 

teórico e o prático, através 

de atividades que mostrem 

ao aluno a dimensão e 

importância da sua 

formação profissional. 

Vivências e habilidades. Ação Docente Habilidades. 

Vivência. 

O professor relatou em sua 

entrevista que a 

legitimação da ação 

docente constitui-se no 

convencimento ao aluno 

pela vivência do professor, 

aliando teoria e prática. 

Tem que demonstrar ao 

aluno a dimensão e 

importância da sua 

formação profissional. 

Perguntei a esse professor: 

“como demonstrar ao 

aluno a dimensão da 

importância da sua 

formação profissional”? 

Quando calmamente 

respondeu: 
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- “Eles precisam saber que 

para chegar aonde cheguei 

é muito difícil”? 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não. Doação de Conhecimento.  

 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade do 

Professor. 

 

O professor é bem firme 

quanto a este questionamento. 

Coloca com bastante segurança 

que a responsabilidade é do 

professor e que ele 

particularmente se sente muito 

responsável quando um aluno 

não obtém um bom resultado 

em qualquer avaliação, pois se 

considera avaliado também, 

quando se questiona onde 

falhou que este aluno não 

conseguiu aprender o essencial 

daquele contexto que lhe foi 

ensinado. 

 

 

 



491 
 

 

 

INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. Saber próprio. 

Ligação entre saberes: 

teóricos e práticos. 

Processo do conhecimento 

em Ciências. 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

O professor na entrevista 

com bastante segurança 

coloca que transmite 

conhecimentos e desta 

forma os alunos se 

apropriam da 

aprendizagem na área da 

saúde, não só no 

conhecimento científico, 

mas também da 

experiência do professor.  

Completa: “sempre ensinei 

assim e sempre colhi 

excelentes resultados” 

(sic). 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Esse seria uma 

problematização em que o 

professor deve aprofundar-

se pedagogicamente para 

não reter somente o saber 

profissional para que este 

“saber” possa ser 

transmitido aos alunos. 

 

Isso pode ser feito através 

da utilização de 

metodologias ativas. 

Aprofundamento 

Pedagógico. 

 

 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor. 

Educação Permanente e 

Continuada de Alunos e 

Professores. 

 

Metodologias Ativas. 

Na entrevista esse 

professor refletiu um 

pouco antes de responder e 

acaba concordando da 

necessidade da Formação 

Continuada, que ele faz 

questão de conceituar 

como “Aprofundamento 

Pedagógico” para que não 

se retenha somente o saber 

profissional e se saiba 

como transmiti-lo aos 

alunos. 

Aborda que seria 

interessante que foi 

realizado por meio de 

Metodologias Ativas. 

Quando lhe perguntei: 
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Para você: o que são as 

Metodologias Ativas? 

Prontamente me 

respondeu: 

- “São técnicas onde se 

permite a participação dos 

alunos”. (sic) 

Ao término da entrevista 

perguntei se gostaria de ler 

um artigo sobre 

Metodologias Ativas. 

Como a resposta foi 

positiva, presenteei ao 

final da entrevista e me 

coloquei à disposição para 

conversar sobre o artigo 

quando ele terminasse de 

ler. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não é ofertada, 

praticamente. 

Formação de Professores. 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. Ao entrevistar esse 

professor observa-se uma 

fala que destoa dos 

demais. 

Enquanto a maioria coloca 

que pelo menos 02(duas) 

formações está no 

calendário acadêmico, 

como obrigatórias e outras 

como opcionais, esse 

professor parece não as 

conhecer. 

Quando estendo o 

questionamento e lhe 

pergunto sobre as 

formações no início de 

cada semestre, se já 
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participou de alguma, pois 

faz parte do NDE, então 

está desde o início do 

curso, responde que sim, 

mas que: “não considera 

ter acrescentado nada 

inovador, pois o que se 

tem apresentado é útil aos 

professores ingressantes na 

Instituição” (sic). 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Infelizmente o professor da 

área da saúde é formado 

para mostrar somente o 

saber profissional deixando 

as práticas pedagógicas 

relativamente “de lado”. 

Saber Profissional Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor lamenta-se 

que a Formação na Área 

da Saúde somente visa o 

Saber Profissional, mas 

nota-se uma acomodação 

nesta situação. Como se é 

assim, assim permanecerá. 

Não demonstra em 

nenhum momento o desejo 

de que seja de outra forma, 

mesmo apresentando em 

todas as atividades 

realizadas, as dificuldades 

que encontram em relação 

à didática; estratégias de 

ensino e aprendizagem; 
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sistemática de avaliação. 



498 
 

 

PROFESSOR 13 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Profissional envolvido no 

direcionamento ao 

conhecimento do aluno. A 

atividade do professor pode 

ser observada através da 

sociedade. Através das 

ações de uma sociedade é 

possível reconhecer a 

influência do professor. Na 

área da saúde é possível 

identificar como a 

sociedade reconhece aquele 

profissional e, desse modo, 

como o professor foi 

fundamentalmente 

importante nas atividades 

Professor → 

envolvimento→ 

conhecimento → aluno. 

Atividade do Professor → 

é observada pela 

sociedade. 

Reconhecimento 

→Professor →pelas ações 

de uma sociedade. 

Professor → profissional 

qualificado → pela 

formação. 

Definição do “ser 

professor”. 

Dedicação. 

 

Conhecimento. 

 

Ações Sociais. 

 

Profissional Qualificado 

pela Formação. 

Esse professor em relação 

ao que é ser professor, sua 

grande preocupação além 

de ser “um transmissor de 

conhecimentos” de 

excelência, preocupa-se 

fundamentalmente com a 

sociedade para a qual irá 

preparar estes profissionais 

para atendê-la de forma 

eficaz, eficiente e humana, 

não perdendo em nenhum 

momento o “foco” do 

reconhecimento do 

apreender e das 

necessidades 
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do profissional que foram 

(são) reconhecidos pela 

sociedade. 

principalmente locais e 

regionais. 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional está 

relacionado aos 

conhecimentos teóricos e 

práticos no exercício da 

profissão. 

A vivência prática trás 

contribuições para o 

desenvolvimento das ações 

em sala de aula. 

Requer saber teórico e 

prático. 

Conhecimento teórico e 

prático. 

Exercício da Profissão. 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

O professor entrevistado 

tem bem claro a 

importância dos dois 

saberes: teórico e prático, 

associados, lado a lado no 

exercício da profissão. 

Pontua com certa ênfase, o 

que aconteceu com a 

maioria dos entrevistados, 

vale aqui essa ressalva, 

apesar de ter partido da 

Área da Saúde a iniciativa 

da Formação Continuada, 

que a vivência profissional 

trás grande contribuição 

para a prática em sala de 

aula. 

Solicitei que 
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exemplificasse o 

rapidamente respondeu: 

- “Nesse momento não me 

ocorre uma situação 

específica, mas digo com 

toda certeza que não tenho 

problema algum com 

didática em relação às 

minhas disciplinas” (sic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



502 
 

INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A ação docente envolve o 

saber teórico, prático e o 

aspecto pedagógico de 

transmitir este 

conhecimento. 

 

O professor deve 

desenvolver a capacidade 

de ser compreendido pelo 

aluno. 

 

Seu conhecimento deve ser 

acessível ao aluno. 

Vivências e habilidades. Ação Docente Habilidades. 

Vivência. 

O professor após refletir 

sobre esse 

questionamento, 

respondeu-me que: três 

pontos são fundamentais 

para que os alunos se 

apropriem da 

aprendizagem: saber 

teórico; saber prático e 

pedagógico. 

 

O professor deve ter a 

sensibilidade de perceber 

quando o aluno não 

consegue se apropriar do 

conhecimento, tornando-o 

acessível ao mesmo 

partindo do princípio do 
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princípio que o ensino 

aprendizagem é uma via 

de mão dupla e que ao 

mesmo tempo em que 

estou ensinando, também 

estou aprendendo com os 

meus alunos. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não. Doação de Conhecimento.  

 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade do 

Professor. 

 

O professor é bem firme 

quanto a este questionamento. 

Coloca com bastante 

segurança que a 

responsabilidade é do 

professor e que ele 

particularmente se sente 

muito responsável como 

afirmou na resposta anterior, 

pois a sociedade cobra pelas 

ações que esse profissional 

desempenhará; que formação 

ele obteve, ou seja, que 

recebeu de seus professores 

atestando a excelência ou não 

de seus ensinamentos. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. Saber próprio. 

Ligação entre saberes: 

teóricos e práticos. 

 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

O professor desde o início 

da entrevista e em suas 

participações nas sessões 

de grupos focais sempre 

deixou bem claro em seus 

posicionamentos, a 

importância da mediação 

do professor no ensino e a 

aprendizagem, pois 

dependendo de sua 

postura, será o caminho 

mais fácil ou mais árduo. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor deve estar 

atualizado no saber 

profissional. Porém, devem-

se desenvolver 

pedagogicamente através de 

oficinas, cursos, 

especializações para 

adquirir conhecimento em 

áreas que consigam 

aproximar o profissional do 

aluno. 

Aprofundamento 

Pedagógico. 

 

 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor. 

Educação Permanente e 

Continuada de 

Professores. 

 

Aproximação → professor 

→ aluno. 

Na entrevista esse 

professor é enfático em 

colocar da necessidade de 

se ofertar periodicamente 

situações de Formação 

Continuada de Professores 

que constem no 

Calendário Acadêmico 

queda IES. 

Principalmente sobre 

relacionamento 

interpessoal, visando uma 

maior aproximação entre 

professor e aluno para que 

possam conhecer melhor 

as potencialidades e 

fragilidades dos alunos, 
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minimizando ao máximo 

os problemas de 

aprendizagem. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Um Encontro Pedagógico 

Semestral. 

Formação de Professores 

 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. Ao entrevistar esse 

professor percebe-se uma 

falta de participação 

segundo o calendário da 

Instituição, pois se pode 

observar que existe 

Formação Continuada 

programada a cada 02 

(dois) meses e sempre nos 

recessos acadêmicos; 

como a maioria somente 

pontua os dois encontros 

anuais, um a cada 

semestre, sendo estes 

obrigatórios a todos os 

professores. 

Quando lhe questionei que 
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havia observado as datas 

de Formação Continuada 

no Calendário Acadêmico, 

o que quis dizer com “não 

é ofertada”, respondeu 

que: “somente comparece-

nos que são obrigatórios 

de acordo com a 

Convenção Coletiva de 

Trabalho” (sic). 

Retomei o 

questionamento, 

perguntando se não havia 

prejuízo em faltar à todas 

Formações, pois como 

pontuou anteriormente a 

própria sociedade de uma 

certa forma “classifica” os 

profissionais pelas suas 

ações, no que respondeu: -

“Que para a sua própria 
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Formação e de seus 

alunos, não” (sic). 

Ele as buscava em 

Congressos e Eventos 

direcionados 

especificamente à Área da 

Saúde. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. Qualificação profissional. 

Construção de 

competências e atitudes. 

 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

Na entrevista com o 

professor, observou-se que 

respondeu com segurança, 

logo completando que: 

para ele, competências diz 

respeito, ao saber que se 

constrói e atitudes ao que 

se coloca em prática. 

Completou colocando que 

esse é o papel do 

professor: permitir que os 

alunos ao construírem seu 

conhecimento, construam 

conjuntamente suas 

competências e adquiram 

atitudes que os 



512 
 

  

diferenciem no mercado de 

trabalho. 

  Coloca que para se 

construir competências há 

necessidade primeiramente 

do professor apropriar-se 

do próprio conhecimento e 

estar constantemente em 

processo de construção, 

pois caso contrário que 

atitudes e que profissionais 

lançará no mercado de 

trabalho? 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ações interdisciplinares que 

aproximem a teoria da 

prática. 

Troca de Experiências. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. 

 

Ao conversar 

individualmente com esse 

professor, observa - se 

ações interdisciplinares 

com outros professores da 

Área da Saúde. Um 

diálogo que flui entre 

disciplinas afins; troca de 

experiências entre pares 

deixando de lado aquela 

antiga preocupação de que 

o “saber se esvazia” (sic), 

mas sim “na troca se 

multiplica” “todos saem 

ganhando” (sic). 

É um grande avanço em 

termos de Ensino Superior, 
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principalmente na Área da 

Saúde (sic). 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Os Cursos da Área da 

Saúde formam Bacharéis e 

não há o desenvolvimento 

humano/ profissional que 

existe na Área de Educação/ 

Humanas. 

Saberes → Transversal. 

 Interdisciplinaridade → 

Saúde e Educação. 

 

Ruptura → Bacharelados: 

Saúde → Licenciaturas: 

Educação. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor prefere 

somente pontuar, ou 

melhor, justificar o porquê 

da formação de cada área e 

a ausência da relação de 

saberes entre as mesmas. 

Mas, a proposta é 

exatamente romper esse 

paradigma e poder 

propiciar Formação 

Continuada onde a 

Relação de Saberes possa 

estar presente e nesta troca 

todos terem ganhado tanto 

em: conhecimento; 

competências e atitudes. 
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PROFESSOR 14 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ser professor é uma 

profissão singular. Requer 

uma formação constante e 

contínua em busca de uma 

capacitação e 

aperfeiçoamento, voltada 

para a prática diária deste 

ofício. É uma busca pelo 

conhecimento e 

aprimoramento de 

habilidades necessárias e 

específicas desta profissão. 

É doação, compromisso, 

exercício de paciência e 

conduta ética em prol de 

uma educação permanente. 

Ao longo de toda trajetória 

Professor → envolvimento 

→ conhecimento → 

constante. 

Formação do Professor 

→busca de 

aperfeiçoamento; 

aprimoramento de 

habilidades. 

 

Professor → profissional 

qualificado → pela 

formação. 

Definição do “ser 

professor”. 

Dedicação. 

 

Conhecimento. 

 

Compromisso 

 

Conduta Ética. 

 

Profissional Qualificado 

pela Formação. 

Esse professor na 

entrevista demonstrou um 

envolvimento com o “ser 

professor” de maneira 

singular que até então não 

havia observado em 

nenhuma outra entrevista 

realizada. 

A valorização do professor 

por parte deste 

entrevistado é algo 

surpreendente, pois elenca 

como características 

principais: compromisso; 

paciência; conduta ética 

para uma educação 

permanente.   
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humana, o reconhecimento 

pela figura do professor, 

quer seja na área da saúde 

ou não, está vinculada ao 

saber de cada pessoa, quer 

seja no âmbito educacional, 

como na construção de seu 

saber profissional. 

Valorizamos sim a 

atividade do professor, seja 

no caráter pedagógico como 

andragógico. 

Para se atingir essas metas 

deve-se respeitar o saber 

singular de cada pessoa; o 

tempo de construção do 

seu saber pessoal e 

profissional. 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional do 

professor está relacionado 

com seu conhecimento 

teórico e prático acerca 

deste conhecimento, bem 

como, vivências pessoais 

moralmente atribuídas para 

o aprendizado e saber do 

aluno. 

O saber do professor requer 

um domínio amplo sobre 

ética, moral, educação 

permanente e 

conhecimentos específicos 

em sua área. 

Conhecimento teórico e 

prático. 

Exercício da Profissão. 

 

Saber específico em sua 

área. 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

O professor entrevistado 

tem bem claro a 

importância da associação 

do saber teórico ao prático, 

com vivências pessoais 

atribuídas ao aprendizado 

e saber dos alunos. 

O saber do professor deve 

levar em conta não só os 

conhecimentos específicos 

de sua área como também 

um domínio amplo e 

permanente sobre a 

regionalidade em que se 

encontra levando em conta 

os valores; ética; usos e 

costumes. 

Existe por parte desse 
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professor uma grande 

preocupação quanto ao 

respeito à regionalidade 

onde a Instituição se 

encontra. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A ação docente deve, 

legitimamente, buscar que 

este saber seja 

compreendido pelo aluno, 

ou seja, esta ação tem que 

ser voltada para um 

entendimento claro e 

perceptível para que o aluno 

desenvolva suas habilidades 

mais facilmente. 

Vivências e habilidades. Ação Docente Habilidades. 

Vivência. 

O professor defende uma 

ação legítima onde o aluno 

compreenda claramente 

por meio da relação 

professor – aluno, o que se 

deseja transmitir e o se 

espera que construa a 

partir da problemática que 

lhe é lançada a fim de que 

desenvolva suas 

habilidades e 

competências, podendo 

culminar em atitudes 

conscientes. 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza - um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro - principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim, o professor enquanto 

ensina apresenta este saber 

de forma expositiva, 

apresentando, 

disponibilizando e 

professando este 

conhecimento. Porém, os 

dois, professor e aluno, são 

corresponsáveis por este 

processo de ensino e 

aprendizagem. 

Doação de Conhecimento.  

 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade do 

Professor. 

 

O professor é bem firme 

quanto a este questionamento. 

Coloca com bastante 

segurança que a 

responsabilidade é do 

professor quando de forma 

expositiva disponibiliza o 

conhecimento aos alunos. 

Mas, enfatiza que, se não 

houver a corresponsabilidade 

por parte do aluno em querer 

aprender e demonstrar ao 

professor o que sabe, não 

haverá troca de saberes e, 

portanto, não acontecerá a 

troca de saberes. 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim, pois seu próprio saber, 

específico ou amplo, 

promove a prática do ensino 

e media a ligação do saber 

do professor com o saber do 

aluno, ou vice e versa. 

Saber próprio. 

Ligação entre saberes: 

teóricos e práticos. 

 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

O professor desde o início 

da entrevista e em suas 

participações nas sessões 

de grupos focais sempre 

deixou bem claro seu 

posicionamento, ou seja, a 

importância da mediação 

do professor no ensino e a 

aprendizagem, com de via 

dupla. 

 A participação ativa dos 

alunos nesse processo 

depende da postura do 

professor, facilitando a 

apropriação do 

conhecimento, a 

construção de 
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competências e o elenco 

de atitudes. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Para mudar o cenário de 

atuação deste profissional 

do saber o professor deve 

apresentar novas 

estratégias, como 

metodologias ativas, que 

podem ser efetivas para 

auxiliar o professor, tais 

como: portfólios, gincanas 

com os alunos, visitas 

técnicas com estudo de 

campo, dentre outras. 

Aprofundamento 

Pedagógico. 

 

 

Princípios Fundamentais 

da Atuação do Professor. 

Educação Permanente e 

Continuada de 

Professores. 

 

Metodologias Ativas. 

Na entrevista esse 

professor com muita 

segurança e propriedade 

coloca várias 

oportunidades que já 

foram socializadas dentro 

e fora da Instituição em 

Formações Continuadas 

das quais participou. 

Pontuou que todas são de 

grande valia e tem 

contribuído para o melhor 

desempenho em sala de 

aula, como também o 

enriquecimento por parte 

dos alunos na construção e 

motivação em buscar de 

mais conhecimento. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A busca por uma formação 

continuada deve ser de 

corresponsabilidade tanto 

do professor, quanto da 

Instituição que o acolhe. 

Portanto, esta formação está 

atrelada às necessidades 

deste profissional em 

titular-se e aprimorar seus 

conhecimentos 

continuamente. 

Esta formação pode ser 

ofertada ampla, se for com 

relação à área da saúde, por 

diversas instituições 

públicas e privadas. 

Formação de Professores 

 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. Ao entrevistar esse 

professor percebe-se 

maturidade em sua 

resposta quando 

argumenta que a Formação 

Continuada de 

Professores, tanto é de 

responsabilidade da 

Instituição, mas também 

do profissional que 

realmente “quer aprimorar 

constantemente seus 

conhecimentos”. 

Coloca mais: “ que não se 

deve ficar somente 

esperando pelas formações 

ofertadas pela sua IES, 
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mas buscar a troca de 

formações entre 

Instituições públicas e 

privadas, para ampliação 

de saberes e múltiplos 

olhares sobre Formação 

Continuada em sua área” 

(sic). 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Com certeza. Qualificação profissional. 

Construção de 

competências e atitudes. 

 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

Na entrevista com o 

professor, observou-se que 

respondeu com segurança, 

logo completando que: 

para ele, competências diz 

respeito, ao saber que se 

constrói e atitudes ao que 

se coloca em prática. 

Completou colocando que 

esse é o papel do 

professor: permitir que os 

alunos ao construírem seu 

conhecimento, construam 

conjuntamente suas 

competências e adquiram 

atitudes que os 
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diferenciem no mercado de 

trabalho. 

  Coloca que para se 

construir competências há 

necessidade primeiramente 

do professor apropriar-se 

do próprio conhecimento e 

estar constantemente em 

processo de construção, 

pois caso contrário que 

atitudes e que profissionais 

lançará no mercado de 

trabalho? 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sendo uma formação 

continuada específica 

atrelada ao saber específico 

do professor e sendo uma 

formação voltada ao saber 

pedagógico, pode sim 

intervir na promoção de 

vivências práticas no ensino 

da área da saúde.  

Formação Específica. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. 

 

Na entrevista com esse 

professor quanto a este 

questionamento, percebe-se 

que já se volta à formação 

voltada a especificidade da 

área da saúde não alargando 

a troca de saberes com 

outras áreas. 

Pontua a formação 

continuada com objetivo de 

vivências práticas 

pedagógicas desde que 

voltadas para a saúde, como 

se houvesse uma grande 

diferenciação de práticas 

pedagógicas entre áreas. 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não tem relação os saberes 

profissionais dos 

professores da área da 

saúde com as Ciências da 

Educação, porém nada os 

impede de buscar estes 

saberes ou a própria IES 

favorecer a este profissional 

uma formação continuada 

deste saber. 

Rompimento entre → 

Saberes → Transversal. 

 

Ruptura → Bacharelados:  

Saúde → Licenciaturas: 

Educação. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor prefere 

somente pontuar, ou 

melhor, justificar o porquê 

da formação de cada área e 

a ausência da relação de 

saberes entre as mesmas. 

Mas, a proposta é 

exatamente romper esse 

paradigma e poder 

propiciar Formação 

Continuada onde a 

Relação de Saberes possa 

estar presente e nesta troca 

onde todos poderão ter 

crescimento tanto em: 

conhecimento; 
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competências e atitudes. 

O professor pontua que: 

“não consegue visualizar 

esta relação, mas não se 

opõem a uma formação 

continuada em conjunto, 

ou ministrada por um 

profissional da Área das 

Ciências Humanas” (sic). 
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PROFESSOR 15 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ser professor é desenvolver 

habilidades profissionais de 

construção e repasse de 

conhecimento. 

O professor ativamente 

utilizando o seu saber 

docente, como também suas 

habilidades e competências, 

constrói novos 

conhecimentos que podem 

ser repassados aos seus 

alunos, para que estes 

também possam ser agentes 

modificadores da realidade 

social, cultural, política e 

tecnológica que os cercam. 

Professor → 

desenvolvimento→ 

habilidades profissionais 

de construção→ repasse de 

conhecimento. 

Formação do Professor → 

busca de aperfeiçoamento; 

aprimoramento de 

habilidades. 

 

Professor → agente 

modificador → realidade 

social. 

Definição do “ser 

professor”. 

Conhecimento. 

 

Habilidades. 

 

Competências. 

 

Transformador da 

realidade social. 

Esse professor ainda tem a 

ideia de repassar 

conhecimentos pelas 

habilidades e 

competências do 

professor. 

 

Coloca-se o tempo todo, 

como também nos grupos 

focais, que os 

conhecimentos são 

construídos pelo professor 

e depois repassados para 

os alunos. 

 

Os alunos para ele são 
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A sociedade reconhece a 

atividade docente quando 

esta apresenta o potencial 

de modificar os agentes 

sociais através do 

conhecimento construído ou 

adquirido. Quando os 

membros de uma sociedade 

conseguem perceber que 

grandes políticos, grandes 

mestres, grandes 

advogados, enfim grandes 

profissionais são formados 

pela inspiração de uma 

práxis de origem docente, o 

papel social do professor 

está consolidado como uma 

função vital para a evolução 

de uma sociedade. 

meros espectadores de sua 

própria existência, ou seja, 

não são participantes 

ativos, apesar de ter 

participado ativamente nas 

sessões de grupos focais, 

mas sempre fazendo 

questão de pontuar que seu 

papel ali era de professor e 

jamais de aluno (sic). 

Minha reflexão: como 

tornar os seus alunos 

agentes modificadores da 

realidade social, se são 

sempre passivos? 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional 

docente é constituído por 

atitudes crítico – reflexivas 

que apresentam o potencial 

de alterar positivamente a 

realidade social circundante 

ao próprio professor, quer 

seja por sua influência e 

ação direta, quer seja pelo 

conhecimento construído e 

disseminado na figura de 

seus discípulos, os alunos. 

 

Atitudes Crítico – 

Reflexivas. 

Conhecimento Construído. 

Exercício da Profissão 

pelos alunos. 

 

 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

O professor entrevistado 

tem bem claro a 

importância da associação 

do saber teórico ao prático, 

com atitudes críticas e 

reflexivas para poder ser 

transformada 

positivamente a sociedade 

do entorno. 

O saber do professor deve 

levar em conta um 

domínio amplo e 

permanente sobre a 

regionalidade em que se 

encontra compreendendo: 

valores; ética; usos e 

costumes de uma 

sociedade. 
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Coloca que os alunos 

somente estarão 

preparados para o mercado 

de trabalho pela influência 

direta do conhecimento 

transmitido pelo professor. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A legitimação é um 

processo que se consolida 

através da utilidade social. 

A partir do momento que a 

prática docente e 

solidificada como a maior 

promotora do 

desenvolvimento de uma 

sociedade, a curto, médio e 

longo prazo, ela sofre um 

processo de auto- 

legitimação. A sociedade 

passa a fazer um juiz de 

valor positivo sobre a 

prática além dos muros da 

universidade/ faculdade. 

Logo, a sua ação docente, 

uma vez que modifica o 

Legitimação. 

Vivências e habilidades. 

 

 

Ação Docente Habilidades. 

Vivência. 

 

Juízo de Valor. 

O professor defende uma 

ação legítima de fato e de 

direito da profissão do 

professor não só pela 

sociedade para pelos 

órgãos da categoria. 

 

Revela sua indignação do 

professor ter que ir para as 

ruas “mendigar” o seu 

parco salário com tantos 

impostos e, portanto, com 

tantos impostos que lhe é 

descontados ao final de 

cada mês. 

 

Percebe-se em sua fala, 

como um apelo ao que 
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meio em que os agentes 

pensantes (discentes e 

doentes) estão inseridos. 

 

denomina de: “agentes 

pensantes para 

modificação deste meio no 

qual o professor está 

inserido” (sic). 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza – um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro – principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A disseminação de 

conhecimento é uma 

responsabilidade mútua 

entre os construtores (no 

caso de produção de um 

novo conhecimento). 

Mesmo no caso 

emissão/recepção, os entes 

da relação devem assumir 

um papel proativo. 

Conhecimento vivo é o 

conhecimento dinâmico, 

que se adapta e que procura 

explicar qualquer realidade 

social em que esteja 

inserido. Logo, encarar o 

ensino como atividade 

Doação de Conhecimento.  

 

Relação de Pro atividade. 

 

Conhecimento Dinâmico. 

 

Conhecimento Crítico. 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade do 

Professor. 

 

Dinamismo na Relação do 

Saber. 

 

Conhecimento crítico e 

autocrítico. 

 

Educação Libertadora. 

O professor na entrevista 

demonstrou um 

envolvimento especial 

entre o ato de ensinar 

associado ao ato de 

aprender como momentos 

que não se dissocia que é 

dinâmico, que se adapta a 

realidade do entorno. 

 

Que o professor do século 

XXI precisa ter 

interiorizado que ele não 

decora um conhecimento e 

muito menos obriga ao 

aluno fazer o mesmo, e 

sim fornece as ferramentas 
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mecânica (alguém ensina, 

alguém aprende, alguém 

fala, alguém escuta) é 

assassinar o ensino e 

reduzi-lo a uma mera 

repetição de histórias 

contadas de geração a 

geração. 

O conhecimento vivo é o 

conhecimento crítico, 

inclusive autocrítico. O 

professor ensina, não 

porque decorou mais 

conhecimento, mas porque 

é detentor de uma maior 

experiência para melhor 

conduzir o caminho. Vale 

aqui diferenciar “conduzir 

caminho” (atitude fértil, 

indutora de criatividade, 

atitude libertária/ 

para construí-lo 

conjuntamente a partir dos 

saberes e das experiências 

que o professor poderá 

mediar, para que o aluno 

possa construir o seu 

caminho de aprendizagem. 

Que a reflexão crítica e 

autocrítica faz parte de 

todo esse processo 

construtivo e que, 

portanto, ninguém e 

portador de verdades 

absolutas. 
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libertadora) de “determinar 

caminho” (atitude estéril, 

indutora de passividade e de 

aprisionamento). 

O professor é o condutor 

por excelência dos melhores 

caminhos para a 

humanidade. Ensina por 

dominar um saber e não por 

dominar as pessoas.  
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor tem sim a 

missão de conectar os dois 

polos (o saber e o aluno) e 

através dos quais é capaz de 

mediar à construção de 

conhecimento. Porém, não 

são os títulos (mestre, 

doutor, especialista) que o 

qualifica para ser o 

mediador deste processo. 

São suas atitudes 

científicas, críticas, 

reflexivas, proativas, 

construtivas e libertárias 

que induzem no aluno a 

descoberta de todo seu 

potencial cognitivo, que o 

Saber próprio aos pares. 

Mediador da 

Aprendizagem. 

 

Semeador de 

Construtividade e 

Criticidade. 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

Educação Libertadora 

O professor desde o início 

da entrevista e em suas 

participações nas sessões 

de grupos focais sempre 

deixou bem claro pelas 

suas atitudes, a 

importância da mediação 

do professor no ensino e a 

aprendizagem, como uma 

via de mão dupla. 

 A participação ativa dos 

alunos nesse processo 

depende da postura do 

professor, que possibilita 

atitudes científicas, 

críticas, construtivas e 

libertárias, a fim de que o 
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habilita a ser também um 

mediador da construção do 

conhecimento. 

O professor ensina não 

porque é detentor de títulos, 

mas porque é semeador de 

construtividade e 

criticidade, portanto é um 

ativo agente indutor da 

liberdade criadora 

responsável por mudar para 

melhor, todo um contexto 

social, através do domínio 

da ciência. 

aluno facilitasse se 

aproprie de seu potencial 

cognitivo, sendo 

juntamente com o 

professor, mediador na 

construção do 

conhecimento, de suas 

competências e elenque as 

atitudes. 

Colocou também na 

entrevista que não é fácil 

se trabalhar desta forma, 

pois exige do professor 

muito domínio do 

conteúdo. 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Se a profissionalidade for 

encarada como a simples 

habilitação profissional, 

nada mudará no contexto 

atual, pois o professor terá 

respaldo baseado em papeis 

e em formalidades, não em 

atitudes construtoras. Que o 

professor busque novas 

habilidades, competências e 

atitudes. 

As titulações são uma 

natural consequência desta 

salutar busca por 

conhecimento, mas jamais o 

objeto principal legitimador 

da prática docente. Logo, 

tanto as instituições de 

Atitudes Construtoras. 

Habilidades → 

Competências → Atitudes. 

 

Formação Continuada. 

Formação Continuada Educação Permanente e 

Continuada de 

Professores→ Agente 

transformador → da 

sociedade. 

Novas Propostas 

Pedagógicas. 

Na entrevista esse 

professor com muita 

segurança e propriedade 

coloca várias 

oportunidades que já 

foram socializadas dentro 

e fora da Instituição em 

Formações Continuadas 

das quais participou. 

Pontuou que todas são de 

grande valia e tem 

contribuído para o melhor 

desempenho em sala de 

aula, como também o 

enriquecimento por parte 

dos alunos na construção e 

motivação em buscar de 

mais conhecimento. 
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ensino como o professor 

devem ter consciência de 

que a formação continuada 

é um passo vital para a 

manutenção do docente 

como agente transformador 

da sociedade. 

 

 



545 
 

INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Nas instituições em que 

trabalhei percebi a 

formação continuada como 

uma prática estimulada 

através de reuniões de 

colegiado, reuniões de NDE 

e reuniões com os Gestores 

Pedagógicos. 

A discussão de autores, a 

inserção em Curso de Pós-

Graduação que permitam 

ampliar o campo de visão 

dos professores, no sentido 

de que os mesmos passem a 

implantar metodologias 

ativas que renovem suas 

práticas em sala de aula. 

Formação de Professores.  

Reuniões de Colegiado e 

NDE. 

Reuniões de Gestores 

Pedagógicos. 

 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. 

 

Metodologias Ativas. 

Ao entrevistar esse 

professor percebe-se a 

preocupação em buscar a 

atualização constante 

ofertada ou não pela 

Faculdade, mas sim pelo 

desejo pessoal de buscar 

na troca com os alunos 

ampliar não só os seus 

conhecimentos, mas 

permitir que seus pares 

construam os seus. 

Durante nosso diálogo, por 

várias vezes colocou que o 

professor na atualidade 

deve estar atento ao que 

acontece em termos de 
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Por determinação e 

motivação pessoal sempre 

procurei atualizar meus 

conhecimentos através de 

cursos e literatura 

especializada. 

Educação no mundo e não 

ficar somente esperando 

que alguém lhe trouxesse 

passivamente as 

informações e formações, 

pois caso contrário estará 

contribuindo para formar 

que tipo de profissionais? 

(sic) 

Quando lhe perguntei o 

que entendia sobre 

metodologias ativas que 

por várias vezes as 

nomeou no decorrer da 

entrevista, respondeu-me 

que: 

- “São propostas 

pedagógicas que fazem o 

aluno pensar por meio de 

situações problema”. “Não 

lhe damos o peixe e sim a 
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vara para pescar”. “O 

caminho que irá percorrer 

é só seu, não o meu; é 

único; e eu enquanto 

professor, respeito” (sic). 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE REGISTRO UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Acredito que sim, pois o 

mundo não para após o 

professor concluir sua 

graduação. O conhecimento é 

vivo, é gerado a cada 

instante. O profissional 

moderno que não se atualiza 

está fadado ao fracasso, pois 

o mercado é dinâmico, o 

conhecimento é dinâmico e a 

formação continuada é 

essencial para que o 

professor se adapte às 

constantes mutações pelas 

quais a sociedade passa; 

mutações estas, que têm sido 

Qualificação 

profissional. 

Construção constante de 

competências e atitudes. 

 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

Na entrevista esse 

professor como também 

nas sessões de grupos 

focais se destacou pelo 

dinamismo, atividade e 

desejo de conhecer o novo, 

inusitado. 

Adapta-se às situações 

com bastante facilidade, 

sugerindo soluções 

criativas para a equipe às 

situações – problema que 

foram lançadas. 

Essas questões somada a 

sua explanação durante a 

entrevista, leva-nos a crer 
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provadas, cada vez mais 

rápidas. 

Na área da saúde então, é que 

essa formação continuada 

ganha um realce todo 

especial, uma vez que os 

conhecimentos científicos em 

saúde proliferam a cada 

segundo, com novas 

patologias diagnosticadas, 

novas ferramentas 

terapêuticas descobertas, 

novos mecanismos 

moleculares citológicos, 

histológicos entendidos. 

Portanto, em saúde, o 

profissional que não se 

atualizar que não procede à 

formação continuada, é um 

profissional obsoleto. 

na aplicabilidade em sala 

de aula de suas colocações, 

não ficando somente no 

discurso. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Conceitos como: 

Assistência Farmacêutica; 

Política Nacional de 

Medicamentos; Sistema 

Único de Saúde, entre 

outros, devem estar em 

simbiose com o proceder 

prático do profissional de 

saúde. Todos esses 

conceitos citados 

representam estratégias 

políticas e sociais para 

contornar as desigualdades 

sociais no acesso à saúde 

em nosso país. 

A Formação Continuada 

proporciona ao profissional 

Formação Específica. 

Estratégias Políticas e 

Sociais. 

Políticas Públicas em 

Saúde. 

 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. 

 

Na entrevista com esse 

professor quanto a este 

questionamento, percebe-

se que já se volta à 

formação específica da 

área de saúde, onde a 

carência na região de 

abrangência que se 

encontra a Instituição de 

Ensino Superior é 

significativa. 

Somos um país de muitas 

desigualdades sociais 

principalmente no que diz 

respeito ao acesso à saúde 

e educação apesar de 

sermos uma cidade 
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de saúde uma reflexão 

atualizada e crítica sobre as 

políticas públicas em saúde.  

Através desta reflexão 

podem ser pontuados os 

pontos positivos e negativos 

que servem para revisão das 

estratégias e políticas 

adotadas. Em saúde, a 

formação continuada 

promoverá a interação 

dinâmica entre a realidade 

vivenciada e os fatores para 

transformá-la, dentro das 

possibilidades oferecidas 

dentro deste contexto. 

universitária e um polo 

regional em saúde pública, 

diz o professor, mas temos 

muito a conquistar (sic). 

“Se nós, educadores não 

sairmos do lugar comum; 

não investirmos em nossa 

formação pessoal, o que 

será das gerações dos 

futuros profissionais” 

(sic). 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Todo profissional da área 

da saúde é um educador, 

pois sua intervenção visa 

promover, proteger e 

recuperar o estado de saúde 

da população. Este 

profissional não poderá 

jamais intervir na sociedade 

se não portar ferramentas 

educacionais adequadas 

para instruir a população 

sobre como resgatar a sua 

própria saúde. 

O profissional da saúde tem 

a importante missão de criar 

um link entre um saber 

Interdisciplinaridade → 

Saúde → Educação 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor com muita 

serenidade coloca que não 

concebe um profissional 

da saúde sem ser um 

educador, pois mesmo não 

estando em sala de aula 

como irá orientar a 

população de como se 

prevenir, por exemplo, de 

doenças se não tiver um 

mínimo de didática. 

Em sala de aula coloca que 

não está presente somente 

o profissional da saúde, 

mestre ou doutor, mas 

principalmente o educador 
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fundamental e geral (o 

saber educacional) com um 

saber bastante específico e 

especializado (o saber em 

saúde). 

que em parceria com os 

alunos criará como ele 

mesmo coloca um “link” 

entre o saber fundamental 

e geral (pedagógico) 

associado ao saber 

específico (saber da 

saúde).  

Portanto, para este 

professor, saúde e 

educação caminham “pari 

passu”. 
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PROFESSOR 16 

 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A educação é a melhor 

ferramenta para a 

transformação social. Dessa 

forma o professor exerce 

um papel fundamental para 

construção de uma 

sociedade mais justa e 

igualitária. 

Professor → papel 

fundamental → construção 

sociedade melhor. 

 

Transformação Social 

Definição do “ser 

professor”. 

Conhecimento. 

 

Construção Social 

 

Transformador da 

realidade social. 

Esse professor mostrou-se 

bastante reflexivo durante 

a entrevista e preocupado 

com o seu papel como 

agente de transformação 

social. 

Pontuou o quanto é 

importante às ações dos 

professores dentro e fora 

da sala de aula, pois ele 

nunca deixará de ser 

professor e as ferramentas 

que usará poderão ou não 

transformar não só uma 

sociedade acadêmica, 

como principalmente a 
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sociedade do entorno. 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A construção do saber 

profissional está à luz da 

concepção dos saberes que 

é múltiplo e contempla o 

conhecimento descritivo 

que está associado às 

definições e conceitos. O 

conhecimento processual 

associado ao saber fazer, e 

o conhecimento explicativo 

que está atrelado a um 

domínio teórico na 

construção de hipóteses e 

poder presuntivo sobre 

determinado assunto. Dessa 

forma o saber profissional 

do educador da área de 

saúde está imerso na 

Multiplicidade de Saberes. 

Conhecimento 

Construído→ 

conhecimento → saber 

fazer → saber da 

experiência. 

 

 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

O professor entrevistado 

tem bem claro a 

importância da concepção 

dos saberes múltiplos 

associados ao saber – 

fazer; conhecimento; 

domínio teórico e o saber 

da experiência.  

Coloca que se não houver 

essa rede de saberes 

presente na atuação do 

professor não há como 

contribuir na formação de 

profissionais de 

excelência. 
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multiplicidade própria do 

trabalho, é constituído não 

por um saber específico, 

mas por vários saberes de 

diferentes nuanças, de 

diferentes origens e ainda o 

saber-fazer e o saber da 

experiência. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A incorporação e a 

utilização dos saberes 

profissionais na atividade 

docente dependem dos 

referenciais de cada 

indivíduo. Neste processo 

há inúmeras variáveis tanto 

de formação técnica, quanto 

de formação humanística 

além das influencias 

regionais, políticas e 

organizacional do seu local 

de trabalho. Em outras 

palavras, na prática 

profissional o docente 

trabalha com seus alunos os 

conhecimentos específicos 

da sua área de atuação, 

Legitimação. 

Formação Humanista. 

Vivências e habilidades. 

 

 

Ação Docente Habilidades. 

Vivência. 

Influências Regionais. 

Formação Humanista. 

O professor defende que 

além da regionalidade que 

é extremamente 

importante, a formação 

humanista tem que estar 

presente na área da saúde 

juntamente com a 

formação profissional, 

pois as vivências e 

habilidades adquirem-se 

com os conhecimentos 

específicos da área 

associados aos 

pedagógicos, mas a 

relação profissional e 

paciente tem que vir de 

“dentro” do profissional, 

caso contrário não há 
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assim como os 

conhecimentos 

pedagógicos, aliados a sua 

experiência para estabelecer 

um diálogo reflexivo do 

problema. 

excelência (sic). 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza – um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro – principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O processo de ensino e 

aprendizagem estabelece 

uma interação dialética 

onde ambas as partes 

devem pactuar e assumir as 

respectivas 

responsabilidades, 

representadas pelo 

professor e aluno. Durante o 

processo de ensinar o 

professor deve apresentar o 

conteúdo de forma 

planejada e metodológica, 

além de motivar o discente 

a aprofundar os 

conhecimentos 

apresentados em classe. Por 

Relação Dialética. 

 

Relação → cortês → 

respeitosa → disciplina → 

motivação → 

conhecimento prévio → 

atitudes. 

 

Conhecimento Dinâmico. 

 

Conhecimento Crítico. 

 Ensino e Aprendizagem Relação Dialética. 

 

Dinamismo na Relação do 

Saber. 

 

Conhecimento crítico e 

autocrítico. 

 

 

O professor na entrevista 

demonstrou um 

envolvimento especial 

entre o ato de ensinar 

associado ao ato de 

aprender como momentos 

que não se dissocia que é 

dinâmico, que se adapta a 

realidade do entorno, mas 

onde não se perde o papel 

do professor e o papel do 

aluno. 

Pontua com clareza a 

diferença entre autoridade; 

respeito; motivação e 

relação dialética; 

envolvimento. 
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outro lado os discentes 

devem apresentar uma 

postura adequada perante a 

disciplina: motivação; 

conhecimentos prévios e 

atitude. 

Para tal a relação entre 

professor e aluno deve ser 

cortês e respeitosa, dessa 

forma, ambos serão capazes 

de progredirem. 

A necessidade do 

posicionamento de 

professor, mas não “dono 

da verdade”, sim como 

“mediador das habilidades, 

competências e futuras 

atitudes de seus alunos” 

(sic). 

Coloca que é por meio do 

respeito e das atitudes de 

cordialidade que se cria 

vínculos que “despertam o 

desejo de apreender”, 

completa: “essas palavras 

foram suas, professora nos 

encontros dos grupos 

focais, jamais esquecerei” 

(sic). 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O papel do professor é de 

facilitador. O conceito do 

professor, atualmente, é 

constantemente 

redimensionado, sendo este 

o resultado da 

aprendizagem pessoal, da 

base de conhecimento, das 

representações pessoais e 

sociais, e que vai se 

construindo no processo do 

seu desenvolvimento 

pessoas e profissional. 

Dessa forma a construção 

do saber do aluno parra por 

sua formação humanística, 

social, do conhecimento 

Professor Facilitador. 

Mediador da 

Aprendizagem. 

 

Formação Humanística e 

Social. 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

Educação Libertadora. 

O professor desde o início 

da entrevista e em suas 

participações nas sessões 

de grupos focais sempre 

deixou bem claro pelas 

suas atitudes, a 

importância da mediação 

do professor no ensino e a 

aprendizagem, como uma 

via de mão dupla onde 

sempre predominou a 

formação humanística e 

social. 

Pontuou inúmeras vezes 

tanto na entrevista quanto 

nas sessões de grupo focal 

que: “sem participação 
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teórico exposto em livros 

texto e pela interpretação do 

assunto teórico ministrado 

pelo professor. 

ativa, sem interpretar a 

realidade onde se está 

inserido, de nada adianta 

os títulos que se acumulam 

se não serves ao outro e 

não melhoras a qualidade 

de vida para quem se 

formas profissionalmente”. 

(sic). 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Através de programas de 

educação continuada dos 

professore de Cursos de 

saúde que não possuem 

Formação Pedagógica. 

Realização de oficinas; 

Encontros e Simpósios, 

uma vez que os professores 

destas áreas são 

competentes em formar o 

técnico, mas não o cidadão. 

Programas de Educação 

Continuada. 

Formação Pedagógica. 

Saúde → forma → 

técnicos→ não forma → 

cidadãos. 

Formação Continuada Educação Permanente e 

Continuada de Professores 

→ Agente transformador 

→ da sociedade. 

Novas Propostas 

Pedagógicas. 

A entrevista com esse 

professor foi de grande 

valia para mim enquanto 

pesquisadora, pois aprendi 

muito com ele sobre 

humildade; 

reconhecimento de 

fragilidades; postura ética; 

maturidade, apesar de toda 

sua juventude. 

Explanou com toda 

sinceridade as 

necessidades pelas quais 

passam os professores da 

área da saúde pela sua 

formação estritamente 

técnica e ausência de 
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formação pedagógica e 

principalmente humanista 

apesar dos Projetos 

Pedagógicos e o 

Ministério da Educação 

contemplar em nível de 

exigência, mas 

permanecendo muito 

bonito na maioria das 

vezes no papel e tendo 

pouca aplicabilidade, o 

que torna o trabalho em 

sala de aula muito mais 

difícil (sic). 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação profissional 

através de leitura de artigos 

científicos, dissertações e 

teses, além do 

comparecimento em 

eventos científicos e cursos 

de curta duração.  

Da parte pedagógica há 

uma carência em cursos, 

encontros para profissionais 

da área. 

Formação de Professores. 

Participação em Eventos 

Científicos. 

Carência de Cursos na 

Área Pedagógica. 

 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. 

 

Cursos na Área 

Pedagógica. 

Ao entrevistar esse 

professor percebe-se a 

preocupação em buscar 

conciliar à formação na 

área da saúde a formação 

na área pedagógica, 

pontuando a carência que 

encontra principalmente na 

região de abrangência da 

Faculdade em questão. 

Pontua que se não houver 

essa troca de saberes entre 

as áreas que constituem a 

Faculdade como ela 

cumprirá sua Missão e 

como “nós, professores 

contribuiremos para 
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formar além de 

profissionais de excelência 

cidadãos socialmente 

responsáveis”? (sic) 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Depende do educador. Pois, 

o professor que tiver 

facilidade e ferramentas 

didáticas que possibilite a 

transmissão destes 

conhecimentos atingindo 

assim, seu público alvo. 

Entretanto, se não houver 

ferramentas didáticas 

dificuldade do docente em 

transferir o seu 

conhecimento, o seu 

público alvo é pouco 

afetado, não gerando 

conhecimento para o 

discente. 

Qualificação profissional. 

Construção constante de 

competências e atitudes. 

Facilidade na 

comunicação. 

 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

 

Facilidade de 

Comunicação. 

Na entrevista esse 

professor como também 

nas sessões de grupos 

focais se destacou pela 

facilidade de comunicação, 

que particularmente me 

surpreendeu, pois no dia a 

dia, sempre se mostrou 

muito calado, 

principalmente nas 

reuniões de CONSEN – 

Conselho de Ensino, 

pouco participando, mais 

observando, somente se 

pronunciando quando 

solicitado, mas quando o 
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fazia sempre se destacava. 

É realmente um professor 

de “atitudes”, pois a que se 

propõe, faz acontecer e 

isso culmina em uma 

participação e preferência 

muito grande dos alunos 

na hora de escolher as 

disciplinas do semestre, a 

disputa pelo período e pela 

disponibilidade deste 

professor. 

Suas turmas estão sempre 

completas, apesar das 

disciplinas que ministra 

serem bastante complexas. 

O índice de repetência e 

evasão é muito pequeno 

diante de tantos desafios 

que tem que enfrentar para 

concluí-las. 
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É um professor 

extremamente exigente, 

mas que envolve de tal 

forma os alunos em suas 

disciplinas que por mais 

difíceis que sejam o índice 

de repetência, abandono e 

evasão é bem pequeno. 

Essas questões somada a 

sua explanação durante a 

entrevista, leva-nos a crer 

na aplicabilidade em sala 

de aula de suas colocações, 

não ficando somente no 

discurso. 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Cursos contínuos aplicados 

às metodologias de ensino. 

Encontros e simpósios 

embora sejam interessantes 

são pontuais e focados em 

único tema e devem ser 

ofertados após o 

Nivelamento do público 

alvo – professores da área 

de saúde. 

Formação Específica. 

Metodologias de Ensino 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. 

 

Na entrevista com esse 

professor quanto a este 

questionamento, percebe-se 

que como a maioria dos 

entrevistados, volta-se à 

formação específica da área 

de saúde, onde a carência na 

região de abrangência que se 

encontra a Instituição de 

Ensino Superior é 

significativa. 

Solicita com bastante 

veemência a Formação 

Continuada da Área da Saúde 

com Metodologia de Ensino 

voltada para seus Professores.  
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

São complementares, pois o 

ensino em áreas de saúde 

para alcançar resultados 

satisfatórios deve estar 

atrelado ao: planejamento, 

metodologia e recursos 

didáticos associados às 

Ciências da Educação. 

Interdisciplinaridade → 

Saúde → Educação 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor com muita 

praticidade, 

fundamentação e 

experiência coloca que não 

concebe um profissional 

da saúde sem ser um 

educador, pois como 

poderá estar em sala de 

aula sem: planejamento; 

metodologia e recursos 

didáticos apreendidos com 

as Ciências da Educação 

(sic). 

Em sala de aula coloca que 

não está presente somente 

o profissional da saúde, 
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quer seja: o enfermeiro; 

nutricionista; 

fisioterapeuta; 

farmacêutico; biomédico; 

médico veterinário, entre 

outros, mas principalmente 

o educador que em 

parceria com os alunos 

criará como ele mesmo 

coloca, um “link” entre o 

saber fundamental e geral 

(pedagógico) associado ao 

saber específico (saber da 

saúde).  

Portanto, para este 

professor, saúde e 

educação caminham em 

equipe.  
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PROFESSOR 17 

 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ser professor, além de 

vocação, solicitação e 

paciência é ter a 

consciência de que a 

Educação é instrumento de 

mudança e formação de 

opinião para construção de 

um caráter pessoal e 

profissional mais justo, com 

equidade e disponibilidade. 

Professor → papel 

fundamental →mudança 

→ formação de opinião → 

construção de caráter 

pessoal e profissional. 

Transformação Social. 

Definição do “ser 

professor”. 

Mudança. 

Formação de opinião. 

Construção e caráter 

pessoal e profissional. 

Transformador da 

realidade social. 

Esse professor foi um dos 

únicos que pontuou a 

vocação como meta na 

formação do professor, 

mas que vai muito além 

necessita de um professor 

disponível e flexível as 

mudanças apto à  

possibilitar aos alunos que 

construam conhecimentos 

pautados em instrumentos 

de mudança, com 

formação ética pessoal e 

profissional. 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Na verdade, entendo o 

“saber” como um conjunto 

de técnicas e definições as 

quais contextualizam o 

professor a sua essência 

como profissional. Todos 

nós temos habilidades, e 

estas, suas peculiaridades. 

Segundo (2015) (2006), o 

saber profissional encerra 

também aspectos 

psicológicos e 

psicossociológicos, pois 

exige do professor um 

conhecimento sobre si 

mesmo e um 

reconhecimento por parte 

dos outros.  

Multiplicidade de Saberes. 

 

Conhecimento Construído 

→ conhecimento → 

conhecimento sobre si 

mesmo → reconhecimento 

por parte dos outros.  

 

 

Saber Profissional. Requisitos necessários 

para apropriação do saber. 

O professor entrevistado 

coloca que entende por 

saber um conjunto de 

técnicas e definições que o 

contextualiza na essência 

como profissional, citando 

(2015) (2006), como seu 

referencial, pontuando 

sempre, que é necessário 

conhecer a si mesmo em 

primeiro lugar, para 

posteriormente ter 

condições de conhecer aos 

seus alunos. 

Instiguei o professor como 

ele faz para conhecer seus 

alunos e prontamente me 

respondeu que: 
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O saber do professor é um 

saber experiencial, pois é 

prático e complexo. 

- “Ao início de cada 

semestre seu primeiro 

contato em sala de aula, 

não considera ‘perda de 

tempo’, mas sim ganho, há 

uma apresentação de cada 

um por meio de uma 

redação cujo título é: 

‘Quem sou eu’ (sic). 

Abrimos uma roda de 

conversa logo após e em 

uma palavra cada um se 

apresenta dizendo seu 

nome e uma característica 

sua e o próximo acrescenta 

seu nome a característica 

do colega e mais a sua. E 

assim por diante. 

No quadro vamos fazendo 

um quadro de nomes e 

elenco de características e 
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no final me apresento e 

unimos todas as nossas 

características e 

escolhemos um “slogan” 

para nossa turma (sic). 

É muito divertido; 

interessante; aproxima-

nos; fazendo com que nos 

conheçamos melhor. 

As redações levam– as 

para casa e leio cada uma 

para aí sim, conhecer cada 

um deles melhor (sic). 

Professora lembra-se da 

nossa primeira reunião de 

grupo focal? 

O que foi que você fez 

conosco? Viu como a 

gente sempre aprende! 

(sic) 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber é constituído, a 

partir de uma ação 

integrada do docente e sua 

área de conhecimento, 

abrangendo aspectos 

didáticos desde teóricos a 

práticos, contextualizando 

as duas promovendo sua 

interação. 

Legitimação. 

Interação → teoria → 

prática → didática. 

 

 

Ação Docente Conhecimento. 

Interação. 

Integração entre Áreas. 

 

O professor defende que 

sem interação entre as 

áreas não existe ensino e 

nem aprendizagem. 

Não dá para separar ensino 

profissional, da parte 

prática e muito menos da 

contextualização didática, 

seria um “castelo 

construído em base de 

areia”; um vento mais 

forte o destruiria (sic). 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza – um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro – principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Parte-se do pressuposto que 

ambas as partes detém suas 

responsabilidades e 

depende de seus empenhos 

para que o conhecimento 

seja esclarecido e 

assimilado. 

Relação Dialética. 

 

Relação →de 

corresponsabilidade 

→empenhos de ambas as 

partes →para haver 

→aprendizagem → que 

culminem → atitudes. 

 

Conhecimento Dinâmico. 

 

 

 Ensino e Aprendizagem Relação Dialética. 

 

Dinamismo na Relação do 

Saber. 

 

 

O professor na entrevista 

demonstrou um 

envolvimento especial 

entre o ato de ensinar 

associado ao ato de 

aprender como momentos 

que não se dissociam; que 

é dinâmico, que se adapta 

a realidade de quem 

ensina; de quem aprende e 

do desejo de ambos. 

Pontua com clareza a 

relação dialética; 

envolvimento. 

A necessidade do 

posicionamento de 

professor, mas não “dono 
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da verdade”, sim como 

“mediador das habilidades, 

competências e futuras 

atitudes de seus alunos” 

(sic). 

Coloca que é por meio do 

diálogo, respeito e das 

atitudes de cordialidade 

que se cria vínculos que 

“despertam o desejo de 

apreender, como também o 

desejo de ensinar”, 

completa: “essas palavras 

foram suas, professora nos 

encontros dos grupos 

focais, que já estou 

colocando em prática” 

(sic). 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A missão do professor é de 

facilitar o processo de 

aprendizagem do aluno, 

contribuindo com sua 

formação profissional, 

social e pessoal. Dando 

suporte para que o 

conhecimento empírico se 

complemente ao científico. 

Professor Facilitador. 

Mediador da 

Aprendizagem. 

Formação Empírica → 

torne-se científica. 

 

         Mediação. Ligação entre saberes. 

Troca de experiências. 

Formação Científica. 

O professor desde o início 

da entrevista e em suas 

participações nas sessões 

de grupos focais sempre 

deixou bem claro pelas 

suas atitudes, a 

importância da mediação 

do professor no ensino e a 

aprendizagem, como uma 

via de mão dupla onde 

sempre predominou a 

formação: profissional, 

social e pessoal. 

 Pontuou várias vezes 

tanto na entrevista quanto 

nas sessões de grupo focal 

que: “sem participação 
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ativa; sem interpretar a 

realidade dos alunos e do 

entorno, os títulos que se 

acumulam de nada 

servirão, se não serves ao 

outro e não melhoras a 

qualidade de vida para 

quem se formas 

profissionalmente” (sic). 

Na realidade que nos 

encontramos semiárido 

nordestino do Brasil, onde 

a Saúde e Educação são 

dois elementos 

fundamentais para o 

crescimento pessoal, social 

e de sobrevivência, 

precisamos nos ater a esta 

realidade e atende-la da 

melhor forma possível, 

com Projetos Pedagógicos 
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voltados para ela e não 

para um país imenso com 

uma pluralidade diversa 

que necessita de diversos 

projetos específicos (sic). 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Conscientizando-se da 

relevância deste 

profissional para a 

sociedade, estimulando-o a 

desenvolver suas 

habilidades, através de 

encontros, socializando seus 

conhecimentos e trocando 

experiências, ou seja, 

vivenciando outros níveis 

de saber. 

Programas de Educação 

Continuada. 

Desenvolvimento de 

Habilidades e 

Competências. 

Troca de Experiências. 

 

Formação Continuada Educação Permanente e 

Continuada de 

Professores → Agente 

transformador → da 

sociedade. 

Novas Propostas 

Pedagógicas. 

Vivenciar outros níveis 

de saber. 

A entrevista com esse 

professor foi muito 

importante, pois no início da 

primeira etapa da pesquisa, 

grupos focais estavam 

muitos ‘arredio’ à 

participação somente 

comparecendo por ser do 

NDE de seu Curso. 

“Deixava bem claro em sua 

postura, que tudo que se 

passava nos momentos de 

troca de experiências eram 

bobagens” (sic) e que depois 

do terceiro encontro, 

começou a se interessar 

quando abordamos a 

temática do “Dilema de 
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Heinz”, onde era proposta a 

“Aprendizagem pela 

Problematização”, 

participou ativamente e no 

final fez um depoimento que 

emocionou a todos os 

participantes, que foi mais 

ou menos assim: 

- “Hoje saio daqui um outro 

professor; considero-me a 

partir de hoje ‘um 

facilitador da 

aprendizagem”(sic.). 

Para mim, enquanto 

pesquisadora valeu todo o 

trabalho da tese por este 

depoimento, pois plantamos 

sementes que germinam e se 

tornarão posteriormente 

frutos de qualidade. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Leitura de artigos, 

dissertações, teses, 

comparecimento em 

oficinas, seminários, 

congressos da área 

específica de conhecimento. 

 

O que se tem, de fato, 

carência é de um suporte 

pedagógico, tornando os 

professores cada vez mais 

especifistas.  

Formação de Professores. 

Participação em Eventos 

Científicos.  

Carência de Cursos na 

Área Pedagógica. 

 

 

Formação Continuada. Construção do Saber. 

 

Cursos na Área 

Pedagógica. 

Ao entrevistar esse professor 

percebe-se a preocupação em 

buscar conciliar à formação 

na área da saúde a formação 

na área pedagógica, 

pontuando a carência que 

encontrar principalmente na 

região de abrangência da 

Faculdade em questão. 

Pontua que se continuar com 

esta carência cada área irá se 

especializar cada vez mais em 

seu conhecimento específico 

e a parte pedagógica irá se 

distanciando sendo um sonho 

inatingível. 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Creio que sim, mas ainda 

faltam investimentos no 

processo de ensino e 

aprendizagem de uma 

formação mais humanística, 

consciente de seus direitos, 

mas, sobretudo, de seus 

deveres perante a 

sociedade. 

Qualificação profissional e 

pedagógica. 

Construção constante de 

competências e atitudes. 

Formação humanística. 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

Processo de Ensino e 

Aprendizagem. 

 

Formação humanística. 

Esse professor em sua 

entrevista pontua que se 

torna necessário um maior 

investimento na Formação 

Humana dos Profissionais 

da Área da Saúde, pois 

tratam de pessoas e devido 

se especializarem tanto 

esta preocupação tem se 

tornando uma meta, 

porque cada vez mais se 

observa o órgão e não o 

ser humano que o possui e 

está em sofrimento, como 

também sua família (sic). 
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Isso tem que mudar com 

urgência! Para vocês da 

Área das Humanas já faz 

parte da Formação, é um 

privilégio! (sic) 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Contribuindo para a 

formação de profissionais 

com níveis de excelência 

em suas áreas para melhor 

atender aos anseios e 

perspectivas sociais. 

Formação com Excelência. 

Perspectivas Sociais. 

Formação Continuada. Práticas inovadoras. 

 

Atendimento à 

Comunidade do Entorno. 

Este professor possui uma 

visão de Saúde Coletiva 

muito bem estruturada e 

adequada à demanda 

regional do norte do 

Estado do Ceará. 

De nada adianta levarmos 

formações do Sul e 

Sudeste do país que não 

atenderão as necessidades 

locais, regionais do Norte 

e Nordeste do país (sic). 

Participação em 

Congressos Nacionais; 

Internacionais são de 

grande valia, sem dúvida, 

desde que façamos as 
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devidas adaptações a nossa 

realidade (sic). 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Extremamente 

complementares; todo 

resultado precisa de 

empenho, creio que ainda 

falta muito a ser feito para 

formação de 

profissionais/educadores 

conscientes de seu papel na 

sociedade, principalmente 

quando se trata da 

construção e formação da 

opinião alheia. 

Interdisciplinaridade → 

Saúde → Educação. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. O professor coloca que as 

áreas são e devem ser 

complementares (sic). 

Não deve haver na 

Faculdade separação por 

áreas, pois a troca de 

saberes torna-se 

enriquecimento para todos 

(sic). 

“Quem se fecha em seu 

casulo está fadado a não 

evoluir” (sic). 

Porém, temos um grande 

percurso, pois não é fácil, 

existem muitas 

resistências; vaidades; 

admitir a opinião alheia; 
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consciência do nosso papel 

na sociedade (sic). 
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PROFESSOR 18 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ser professor, além de 

ensinar, é aconselhar, 

conviver, respeitar o 

próximo e aprender com 

ele. É um compromisso 

consigo mesmo. É ter poder 

de disseminar 

conhecimento. Ser 

professor é um legado e 

também uma missão. Uma 

profissão que ainda não tem 

o seu reconhecimento 

devido perante a sociedade. 

Professor → papel 

fundamental → 

compromisso→ consigo 

mesmo → é uma missão. 

Transformação Social → 

reconhecimento social. 

Definição do “ser 

professor”. 

Compromisso. 

Respeito. 

Formação de opinião. 

Missão. 

Transformador da 

realidade social. 

Esse professor fez uma 

reflexão profunda sobre o 

que é ensinar. 

Parou alguns minutos para 

responder, pois colocou 

que era algo difícil de 

definir porque não se 

restringe a transmitir o 

conhecimento teórico, mas 

saber conviver, respeitar a 

si próprio, se conhecer 

para poder conhecer seus 

alunos; ter compromisso 

com o que faz e não 

simplesmente ir para a 

Faculdade dar aula (sic). 

Ensinar é aprender com os 
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alunos, mesmo que não se 

tenha o devido 

reconhecimento, ainda, por 

parte da sociedade (sic). 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional para 

mim está relacionado a uma 

informação disponível; está 

sob a primazia da 

objetividade, desvinculada 

de uma subjetividade, 

portanto transmissível. 

Temos como tipos 

importantes de saberes: 

saberes que se encontram 

na base da profissão; 

saberes que abordam 

conexões existentes entre os 

saberes docentes e o 

trabalho curricular e 

domínio dos conhecimentos 

disciplinares. 

Multiplicidade de Saberes 

→ saberes de base da 

profissão →saberes 

docente → currículo → 

associado ao domínio do 

conhecimento. 

 

Conhecimento Construído 

→ informação disponível 

→ objetividade → 

desvinculada de 

subjetividade.  

 

 

Saber Profissional. Saberes da Profissão. 

Saberes Docente. 

Currículo. 

Domínio do 

Conhecimento. 

O professor entrevistado 

desde as sessões de grupo 

focal apresentou muita 

resistência quanto a 

participação, 

principalmente quando a 

atividade requisitava que 

dessem significado a algo. 

Percebia-se claramente seu 

desconforto. 

Ao responder esse 

questionamento, volta a 

colocar, creio, que como 

um desabafo, ou 

provocação que: “o saber 

está desvinculado de 

subjetividade; ele é 

totalmente objetivo” (sic). 
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Quando terminou de 

responder lancei outro 

questionamento a ele da 

seguinte forma: Se o saber 

é totalmente objetivo, por 

que os professores 

elaboram questões 

subjetivas em suas provas 

e solicitam a opinião de 

seus alunos? 

- Ao que prontamente me 

respondeu: “para sabermos 

se conseguimos transmitir 

o conhecimento de forma 

clara e objetiva” (sic). 

- E se a opinião de um dos 

seus alunos for contrária a 

sua e ele provar que está 

correto? 

- “Não irá conseguir, pois 

eu sou o mestre e ele é o 
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aluno”. “Nossas posições 

são diferentes” (sic). 

- Você lembra que na 

questão anterior colocou 

que ensinar é respeitar; é 

aprender com o outro? 

Reflita! 

- Silêncio, foi a sua 

resposta (sic). 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação do professor 

tem sido abordada nos 

últimos anos de diferentes 

enfoques. Em diversas 

instâncias acadêmicas, 

esforços e estudos voltam-

se para a busca da 

qualidade da formação, 

centrados no 

aprimoramento de 

instrumental teórico – 

prático que considere a 

especificidade da ação 

educativa, muitos dos 

quais na perspectiva da 

profissionalização docente. 

Percebemos uma evolução 

recente, tanto no plano 

Qualidade na Formação. 

Profissionalização Docente → 

intensa em Ciências da 

Educação → maior relação 

com a complexidade da 

docência. 

Interação → teoria → prática 

→ didática. 

 

 

Ação Docente Conhecimento. 

Competências. 

Habilidades. 

Atitudes. 

 

O professor pontua em 

sua resposta que na área 

das Ciências da Educação 

existe maior empenho na 

formação do professor e 

compreensão em relação à 

complexidade da 

docência, pela própria 

formação de base. 

Reconhece que é 

necessário que haja 

expansão para todas as 

áreas e uma flexibilidade 

por parte dos professores 

para compreensão desses 

saberes e desejo de se 

apropriar dos mesmos. 

Tem um discurso e um 
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internacional como no 

Brasil, da pesquisa no 

campo das Ciências da 

Educação, voltada para o 

ensino e para a formação 

dos professores, o que 

também reflete, em sentido 

mais amplo, as grandes 

tendências das reformas 

atuais nessa área. 

O saber docente permite 

focar as relações dos 

professores com os saberes 

que dominam para ensinar 

e aqueles que ensinam, sob 

uma nova ótica; busca dar 

conta da complexidade e 

especificidade do saber 

constituído no (e para o) 

exercício da docência e da 

profissão; refere-se aos 

saber teórico muito bom 

em sua área, mas ainda 

com resistências quanto a 

prática. (grifo meu). 
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saberes que os professores 

mobilizam quando 

ensinam: os 

conhecimentos, 

competências e souber 

fazer que constituam o 

fundamento do ato docente 

(atitudes) no meio escolar 

(Monteiro, 2001). 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza – um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro – principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Não. A responsabilidade 

do professor em repassar o 

conhecimento referente ao 

assunto abordado em sala 

de aula e também em 

tornar atraente a sua 

disciplina, buscando assim 

chamar a atenção do 

estudante e assim 

proporcionalmente o 

mesmo tem uma maior 

apreensão pela disciplina. 

Responsabilidade unilateral. 

 

Relação →professor→tornar a 

disciplina 

atraente→aluno→apreensão→ 

conhecimento. 

 

 

 

 

 Ensino e Aprendizagem Despertar a atenção. 

 

Motivação. 

 

Apreensão do 

Conhecimento. 

O professor na entrevista 

demonstrou ainda ser bem 

tradicional, apesar de ter 

bastante conhecimento 

científico sobre as atuais 

propostas pedagógicas. 

Mas, na prática seu 

posicionamento é de 

distanciamento dos 

alunos, ao observar seu 

Plano de Disciplina nota-

se que nas “ações 

temáticas”, ou seja, como 

desenvolver as bases 

curriculares de sua 

disciplina, nota-se que 

somente se dá por meio 
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de aulas teóricas; data 

show; seminários; a 

prática em laboratórios e 

não se observa aulas de 

campo como também 

visitas técnicas, entre 

outras atividades (grifo 

meu). 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A relação professor – aluno 

é muito importante, a ponto 

de estabelecer 

posicionamentos pessoais 

em relação à metodologia, à 

avaliação e aos conteúdos. 

Se a relação entre ambos for 

positiva, a probabilidade de 

um maior aprendizado 

aumenta. A força da relação 

professor – aluno é 

significativa e acaba 

produzindo resultados 

variados nos indivíduos. 

Relação Professor – 

Aluno. 

Relação → estabelece → 

posicionamento → 

metodologia → avaliação 

→ conteúdos. 

Relacionamento → 

resultados → positivos → 

ou não. 

         Mediação. Posicionamentos Pessoais. 

Aprendizado. 

Mudanças Significativas. 

O professor desde o início 

da entrevista oscila muito 

em suas respostas entre o 

tradicionalismo radical e a 

abertura para mudanças, 

para mediação.  

Percebe-se certo conflito 

entre a teoria e a práxis, 

ora colocando-se como 

quem ensina e o outro que 

aprende e em outros 

momentos, a importância 

da escuta, do 

relacionamento, do 

aprender com o outro 

resultando em 

aprendizagens 
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significativas (sic). 

Creio que este caminho é 

bastante positivo, pois 

onde existe o conflito não 

existe acomodação (grifo 

meu).  
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Na atualidade, é impossível 

falar em qualidade de 

ensino, sem falar da 

formação do professor, pois 

são questões que estão 

intimamente ligadas. 

Antigamente, terminada a 

graduação, os professores 

atuavam da mesma maneira 

até o resto da vida. Não 

existia reciclagem, a 

maneira de lecionar era uma 

só. Passavam-se os 

conteúdos, o conhecimento 

que eles tinham adquirido e 

pronto. Não havia 

questionamentos por parte 

dos educandos e nem 

Programas de Educação 

Continuada. 

Desenvolvimento de 

Habilidades e 

Competências. 

Qualidade da Prática 

Educativa. 

Conhecimentos 

Compartilhados. 

Formação Continuada Educação Permanente e 

Continuada de Professores 

→ Desenvolvimento de 

práxis→ Exigências 

Sociais Amplas . 

Novas Propostas 

Pedagógicas→ requer → 

educador partícipe → 

melhoria da qualidade. 

Vivenciar outros níveis de 

saber. 

Na entrevista nota-se que 

esse professor precisa 

muito falar, com a 

necessidade, suponho, de 

organizar suas ideias, ou 

seja, “arrumar a casa 

interna” (grifo meu), para 

poder compreender esse 

turbilhão de informação e 

formação que está 

ocorrendo ao seu redor e 

do qual está envolvido 

pela própria atuação 

profissional. 

Nota-se em alguns 

momentos saudosista, mas 

em outros, reage 

pontuando que a própria 
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mesmo uma relação de 

amizade entre eles. O 

professor era o poder. O 

aluno apenas obedecia. O 

profissional de ensino deve 

estar instrumentado a 

desenvolver a sua práxis em 

conformidade com as 

exigências sociais mais 

amplas, ou seja, é preciso 

que esteja apto a acionar um 

ensino que corresponda \á 

formação do educando, de 

modo que esta esteja 

compatível com os avanços 

que se descortinam nas 

múltiplas atuações sociais. 

Isso requer, certamente, que 

o educador esteja atento, 

aberto e partícipe a todas e 

a quaisquer oportunidades 

sociedade “cobra” (sic) 

esta ascensão e que caso 

não concorde, sabe que 

outros virão com propostas 

mais atualizadas, como ele 

mesmo diz: 

- “A formação é 

compreendida como não 

facultativa ao docente, mas 

de primordial relevância, 

visto a avalanche de 

mudanças e 

transformações do mundo 

atual” (sic). 
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que o levem a ascender 

tanto no plano pessoal, 

profissional, cognitivo e 

quanto humano de sua 

atuação. E em especial 

tratamento a docência, a 

formação continuada, ao 

constituir-se polo para uma 

dinâmica social de 

formação contínua, se faz 

apelo para que os 

conhecimentos sejam 

compartilhados, 

contribuindo 

significativamente para a 

melhoria na qualidade da 

prática educativa, sendo, em 

dado momento, 

compreendida como uma 

atividade não facultativa ao 

docente engajar, mas de 
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primordial relevância, visto 

a avalanche de mudanças e 

transformações porque 

passa o mundo atual. 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação do professor é 

permanente e é integrada no 

nosso dia-a-dia. Logo, o 

professor, segundo Snyders 

(1996, p.21), não deve 

abster-se de estudar, se 

atualizar, senão não irá 

conseguir passar o prazer de 

aprender para seus alunos. 

Segundo Nóvoa (2002, 

p.23), “o aprender contínuo 

é essencial, se concentra em 

dois pilares: a própria 

pessoa, como agente e a 

escola, como lugar de 

crescimento profissional 

permanente”. 

Formação Permanente de 

Professores. 

Aprendizagem Contínua. 

 

Agentes de Aprendizagem 

→ a própria pessoa → e a 

escola → lugar de 

crescimento profissional 

permanente. 

Formação Continuada. Construção do Saber. 

 

Reflexão constante sobre a 

práxis. 

 

Busca por novos 

caminhos. 

Na entrevistar percebe-se 

que o professor começa a 

refletir que realmente a 

busca por novos caminhos 

é importante, mas ainda 

não sabe muito bem como 

fazer. 

Tem um vasto 

conhecimento pedagógico 

teórico, pois ele mesmo 

coloca que gosta muito de 

ler “os grandes teóricos 

das Ciências da Educação” 

(sic). 

Creio, que ao participar em 

uma segunda fase do 

Projeto a ser implantado 
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Portanto, deve haver 

sempre a formação 

continuada que se dá de 

maneira reflexiva e busca a 

melhor maneira para a 

aplicação do conhecimento 

e do saber. Estudos têm 

apontado que existe a 

necessidade de que o 

professor seja capaz de 

refletir sobre sua prática e 

direcioná-la segundo a 

realidade em que atua, 

voltada aos interesses e às 

necessidades dos alunos, 

buscando novos caminhos 

para tornar o aprendizado 

um desafio estimulante para 

cada um. 

de Formação Continuada 

de Professores da Área da 

Saúde, suas inquietações, 

suas interrogações 

comecem a encontrar 

algumas respostas (grifo 

meu). 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim. A formação 

continuada dos professores 

na área da saúde reflete sim 

numa maior construção do 

saber e formação do 

conhecimento do estudante. 

Construção constante de 

competências e atitudes 

dos professores. 

 

Construção do 

Conhecimento. 

Formação Continuada. Competências; atitudes e 

conhecimento. 

Processo de Ensino e 

Aprendizagem. 

 

 

O professor concorda que 

a formação continuada do 

professor da área de saúde, 

desenvolve competências e 

atitudes colaborando desta 

forma, para que os alunos 

construam e se apropriem 

do conhecimento de forma 

prazerosa (sic). 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Conhecer o professor, sua 

formação básica e como ele 

constrói ao longo da sua 

carreira profissional são 

fundamentais para que se 

compreendam as práticas 

pedagógicas. Entendemos 

que se tornar professor, é 

um processo de longa 

duração, de novas 

aprendizagens e sem um 

fim determinado (NÒVOA, 

1999). 

Dentro dessa perspectiva a 

formação continuada, 

entendida como parte do 

desenvolvimento 

Conhecer o Professor. 

Novo sentido às Práticas 

Pedagógicas. 

Articulação de Novos 

Saberes. 

Formação Continuada. Diálogo com os 

Professores. 

Novo sentido à Formação 

de Professores. 

Este professor fez uma 

colocação bastante 

interessante até então não 

questionada por nenhum 

outro. 

“Ouvir o professor, do que 

ele necessita quanto à 

formação continuada” 

(sic). 

Isso faz com que as 

Instituições de Ensino 

Superior também reflitam 

se estão ouvindo seus 

pares, ou seja, para quem 

está sendo destinada esta 

formação (grifo meu). 

Será que o que se pensou é 
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profissional que acontece ao 

longo da atuação docente, 

pode possibilitar um novo 

sentido à prática 

pedagógica, contextualizar 

novas circunstâncias e 

ressignificar a atuação do 

professor. Trazer novas 

questões da prática e buscar 

compreendê-las sob o 

enfoque da teoria e na 

própria prática permite 

articular novo saberes na 

construção da docência, 

dialogando com os 

envolvidos no processo que 

envolve a formação 

(IMBERNÓN,2010). 

exatamente o que eles 

necessitam? (grifo meu) 

Quantas formações já 

foram planejadas 

distanciadas de quem mais 

precisava ser consultado? 

(grifo meu). 
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INQUÉRITO 10 Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A educação permanente em 

saúde precisa ser entendida 

ao mesmo tempo, como 

uma “prática de ensino – 

aprendizagem” e como uma 

“política de educação na 

saúde”. Ela se parece com 

muitas vertentes brasileiras 

da educação popular em 

saúde e compartilha muitos 

de seus conceitos, mas 

enquanto a educação 

popular tem em vista a 

cidadania, a educação 

permanente tem em vista o 

trabalho. 

 

Interdisciplinaridade → 

Saúde → Educação. 

 

Prática de Ensino-

Aprendizagem→ Política 

de Educação na Saúde. 

Relação de Saberes Práticas Pedagógicas. 

 

Produção de 

Conhecimento. 

 

Ensino Problematizador. 

 

Aprendizagem 

Significativa. 

O professor finaliza sua 

entrevista com uma 

postura bem mais flexível 

quanto a troca de saberes, 

ou melhor, pontuando, a 

relação entre os saberes, 

estabelecendo a 

diferenciação entre prática 

de ensino-aprendizagem e 

política de educação na 

saúde, a fim de não se 

confundir educação para a 

cidadania, ou educação 

popular, com educação 

permanente, que tem como 

objetivo o trabalho 
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Como “prática de ensino – 

aprendizagem” significa a 

produção de conhecimentos 

no cotidiano das instituições 

de saúde, a partir da 

realidade vivida pelos 

atores envolvidos, tendo os 

problemas enfrentados no 

dia-a-dia do trabalho e as 

experiências desses atores 

como base de interrogação 

e mudança. 

A “educação permanente 

em saúde” se apóia no 

conceito de “ensino 

problematizador” (inserido 

de maneira crítica na 

realidade e sem 

superioridade do educador 

em relação ao educando) e 

de “aprendizagem 

docente. 

 

Retoma enfatizando que: 

“prática de ensino-

aprendizagem é produção 

de conhecimento da 

realidade vivida pelos 

atores das Instituições de 

saúde” (sic). 

Já e “educação permanente 

em saúde tem como base o 

ensino problematizador, 

onde por meio da 

aprendizagem significativa 

os atores a partir de suas 

vivências e conhecimento 

levantam hipóteses para 

chegar a uma suposta 

conclusão” (sic) sempre 

tendo o desejo de aprender 

mais. (sic). 



616 
 

significativa” (interessada 

nas experiências anteriores 

e nas vivências pessoais dos 

alunos, desafiante do 

desejar aprender mais), ou 

seja, ensino-aprendizagem 

embasado na produção de 

conhecimentos que 

respondam a perguntas que 

pertencem ao universo de 

experiências e vivências de 

quem aprende e que gerem 

novas perguntas sobre o ser 

e o atuar no mundo. 

É contrária ao ensino-

aprendizagem mecânico, 

quando os conhecimentos 

são considerados em si, sem 

a necessária conexão com o 

cotidiano, e os alunos se 

tornam meros escutadores e 

Espero realmente que não 

fique somente no discurso, 

que se aplique de facto na 

prática (grifo meu). 
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absorvedores do 

conhecimento do outro. 

Portanto, apesar de parecer, 

em uma compreensão mais 

apressada, apenas um nome 

diferente ou uma 

designação da moda para 

justificar a formação 

contínua e o 

desenvolvimento 

continuado dos 

trabalhadores, é um 

conceito forte e desafiante 

para pensar as ligações 

entre a educação e o 

trabalho em saúde, para 

colocar em questão a 

relevância social do ensino 

e as articulações da 

formação com a mudança 

no conhecimento e no 
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exercício profissional, 

trazendo, junto dos saberes: 

técnicos e científicos, as 

dimensões éticas da vida, 

do trabalho, do homem, da 

saúde, da educação e das 

relações. 
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PROFESSOR 19 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

É uma profissão que 

confere grandes poderes de 

transformação social e, 

portanto, grande 

responsabilidade de quem o 

detém, ou seja, da maneira 

de como esse poder é 

aplicado.  

Reconhecimento ainda 

pouco expressivo 

socialmente. 

Professor → papel 

fundamental → 

transformação→ social → 

responsabilidade → de 

quem detém o saber → 

poder → e sua aplicação. 

Transformação Social → 

pouco expressivo → 

reconhecimento social. 

Definição do “ser 

professor”. 

Compromisso. 

Responsabilidade. 

Reconhecimento social 

incipiente. 

Aplicação. 

Transformador da 

realidade social. 

Esse professor é bastante 

prático em suas colocações 

desde a sua participação 

nas sessões de grupos 

focais, quanto ao 

responder os 

questionamentos na 

entrevista. 

Porém, pela posição que 

ocupa e pela juventude que 

de certa forma anseia por 

mudanças imediatistas, 

torna-se, em vários 

momentos, é bastante 

polêmico, desestabilizando 

até o seu próprio NDE que 

se torna em algumas 
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situações dividido, sem 

saber que caminho 

percorrer, sem querer 

estabelecer juízo de valor. 

Mas, são observações 

inclusive apontadas pelo 

observador das sessões de 

grupo focal (grifo meu). 

Quando pontuou em sua 

resposta que o “a profissão 

confere grandes poderes de 

transformação social e 

grande responsabilidade de 

que o detém” (sic). 

Foi algo que não poderia 

deixar de dialogar com ele: 

“É a profissão que confere 

grandes poderes de 

transformação social, ou é 

o profissional que detém 

esse grande poder herdado 
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em sua formação”? (grifo 

meu). 

Prontamente respondeu: 

- “Os dois. Não dá para 

separar. Um está unido ao 

outro, pois somente 

teremos uma profissão 

transformadora a partir de 

profissionais com poderes 

de transformação” (sic). 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional do 

professor é o entendimento 

profundo e reconhecimento 

desta responsabilidade dos 

padrões éticos e morais que 

dão um norte à sociedade, 

envolvendo desta, padrões: 

técnicos; pedagógico; moral 

e éticos. 

Reconhecimento → 

padrões → éticos e morais 

→ norte → à sociedade. 

Conhecimento Construído 

→ padrões → técnicos → 

pedagógicos → moral → 

ético. 

 

Saber Profissional. Saberes que envolvem: 

padrões: éticos e morais. 

 

Conhecimento Construído 

→ padrões: 

Técnicos. 

Pedagógicos. 

Moral. 

Ético. 

 

O professor entrevistado 

desde o início de sua 

participação apresentou-se 

bastante polêmico, tanto 

nos grupos focais; no dia-

a-dia no relacionamento 

professor e seus pares; 

professor e alunos, mas 

tem a titulação máxima 

com várias pesquisas em 

sua área de atuação. 

Vem de uma experiência 

de Ensino Público e está 

em uma Instituição 

Particular a 

aproximadamente 03 (três) 

anos. 

Crê que ainda tudo 
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depende única e 

exclusivamente da Direção 

Geral, cruzando-se os 

braços, caso o processo 

seja um pouco mais 

moroso para se 

concretizar. 

Não cria alternativas junto 

com seu NDE e alunos, 

criativas e inovadoras, pois 

isso entende como um 

Projeto de Pesquisa 

Científica para se obtiver 

parcerias, apoio, 

financiamento para 

realização do que foi 

idealizado (grifo meu). 

Acredito não estar fazendo 

juízo de valor, mas 

apresentando uma visão 

panorâmica da realidade 



624 
 

contraditória existente nos 

Cursos da Saúde. (grifo 

meu). 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O bom profissional é aquele 

que conhece 

verdadeiramente a 

importância de 

consequências de sua 

atuação e possui vocação e 

competência para exercê-la. 

Adquire maturidade, 

legitimação, respeito 

daqueles que dependem 

direta ou indiretamente da 

ação docente. 

Importância do 

Conhecimento da Atuação 

docente. 

Vocação. 

Competência 

 Docente → maturidade→ 

legitimação → respeito 

aos alunos. 

 

 

Ação Docente Conhecimento. 

Vocação. 

Competências. 

Habilidades. 

Atitudes. 

 

O professor fundamenta 

que o fator legitimador 

está primeiramente na 

vocação em ser professor 

(sic); em segundo lugar 

nas competências em 

exercer a profissão de 

professor (sic). 

Em terceiro lugar o 

respeito aos alunos e à 

comunidade externa que 

dependerá da excelente 

formação destes futuros 

profissionais da Área da 

Saúde (sic). 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza – um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro – principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Em nenhuma forma de 

comunicação, a 

responsabilidade pode ser 

inteiramente transferida ao 

comunicador (professor) 

ou ao ouvinte (aluno).  

Essa interação é dinâmica e 

depende de inúmeros 

fatores que influenciam essa 

interação. Entretanto, cabe 

ao professor uma 

responsabilidade 

naturalmente maior, uma 

vez que passa a informação 

no intuito de despertar no 

aluno a consciência sobre 

determinado tema que o 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Responsabilidade→maior

→professor→despertar→a

luno→o conhecimento→já 

vivenciado e 

experimentado → 

previamente. 

 

 

 

 

 Ensino e Aprendizagem Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Interação Dinâmica. 

Maior responsabilidade: 

professor. 

Motivação. 

Partir do vivido. 

Apreender. 

 

O professor na entrevista 

demonstrou uma interação 

muito boa com seus alunos 

em sala de aula. 

Por ter a princípio a 

postura de polemizar todas 

as situações vivenciadas e 

dialogadas, isso também 

me motivou a prolongar 

sua entrevista para saber 

mais de sua atuação em 

sala de aula, pois já havia 

lido seus Planos de 

Disciplinas e realmente 

são muito interessantes, 

com “ações temáticas” 

que combinam bastante 
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mesmo já experimentou 

previamente, ou já é 

familiarizado. 

com seu perfil polêmico, 

que faz com que os alunos 

pensem e reflitam para 

encontrarem soluções para 

os assuntos a serem 

propostos (grifo meu). 

Perguntei então: 

- Você me explicaria, por 

exemplo, após uma aula 

prática de uma de suas 

disciplinas, onde seus 

alunos vivenciaram 

cirurgias de pequenos 

animais, como ao retornar 

para sala de aula seria 

solicitado a eles a 

elaboração de um relatório 

consciente e ético sobre o 

que presenciaram? (grifo 

meu) 

- “Com muita 
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tranquilidade, pois antes 

deles irem, comigo, 

vivenciar esta cirurgia, já 

teriam em mãos um roteiro 

para seguir de pontos 

fundamentais que 

necessitariam observar” 

(sic). 

- “Mas não basta 

preencher isso”. “O que 

eles, que são alunos em 

fase final da graduação, 

fariam diferente e por 

que”?  “Para mim, 

enquanto professor, aqui 

está à formação 

profissional de excelência, 

pois não é somente o que 

informo na sala de aula, 

mas o que eles pesquisam, 

vivenciam, apresentam em 
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Congressos, aplicam nas 

práticas de estágio” (sic). 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor de maneira 

simplista é um facilitador 

do saber para o aluno. 

Entretanto, a experiência 

prévia, vivenciada e trazida 

no decorrer do 

desenvolvimento humano 

de ambos tem extrema 

influência de como esse 

saber de ambos os polos 

será compartilhado e 

absorvido. 

Professor → Facilitador → 

do saber → para o aluno. 

Relação → de saberes→ 

experiência de ambos → 

extrema influência→ 

compartilhado→ 

absorvido. 

 

         Mediação. Relação de Saberes. 

Professor facilitador. 

Aprendizado. 

Mudanças Significativas. 

O professor desde o início 

da entrevista tem uma 

postura bem definida de 

mediação do ensino-

aprendizagem. 

Coloca com bastante 

objetividade que somente 

haverá ensino-

aprendizagem se houver a 

relação de saberes entre 

professor e alunos (sic). 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Através do fortalecimento 

moral e ético, além de 

fornecer ao mesmo, 

qualidade de vida, por meio 

de acesso a cultura, lazer e 

segurança para que o 

mesmo possa expressar 

todo seu potencial como ser 

humano e que isso reflita no 

seu conhecimento e conduta 

profissional. 

 

Fortalecimento Moral e 

Ético. 

Desenvolvimento do 

Potencial Humano. 

Qualidade de Vida → 

lazer → cultura → 

segurança. 

Conhecimento e Conduta 

Profissional. 

Formação Continuada Desenvolvimento do 

Potencial Humano. 

Fortalecimento → Moral 

→ Ética. 

Qualidade de Vida para o 

Profissional da Área da 

Saúde. 

Na entrevista esse 

professor é bem claro em 

suas colocações, que antes 

de se falar em “formação 

continuada” (sic) 

precisamos nos preocupar 

com a “qualidade de vida 

do professor” (sic).  

Coloca mais, que 

Faculdade, objeto de 

estudo dessa pesquisa, a 

maioria dos professores 

toda semana para vir para 

a Faculdade viaja 230 km, 

de ônibus, vitimados de 

assaltos por várias vezes, 

para cumprir sua carga-

horária semanal que gira 
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de 20, 30 e 40 horas e 

necessitam primeiramente 

de “fortalecimento moral e 

ético”; “ter qualidade de 

vida”, para aí sim, ter uma 

formação continuada de 

excelência (sic). 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Hoje em nossa sociedade, o 

acesso é limitado. Muitas 

vezes negligenciado ou mal 

interpretado pelas próprias 

Instituições de Ensino que 

dependem da capacidade 

deste profissional ficando a 

sorte da percepção e 

persistência do mesmo. 

Formação Permanente de 

Professores. 

Acesso Limitado. 

 

Agentes de Aprendizagem 

→ a própria pessoa → e a 

escola → lugar de 

crescimento profissional 

permanente. 

Formação Continuada. Construção do Saber. 

 

Reflexão constante sobre a 

práxis. 

 

Busca por novos 

caminhos. 

Na entrevistar percebe-se 

que o professor está 

descontente com o tipo de 

formação continuada até 

os dias atuais que fora 

ofertada pela Instituição de 

Ensino a qual ele pertence. 

(grifo meu). 

Ousei lhe perguntar a que 

tipo de formação se referia 

como negligenciada pela 

Instituição ou mal 

interpretada? (grifo meu) 

Rapidamente respondeu 

que: 

- “As formações são muito 

genéricas”. “Necessitamos 
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de formações mais 

específicas, como, por 

exemplo, a que lhe 

solicitamos sobre várias 

formas de avaliação, que 

sei que será quando a 

senhora retornar de 

Portugal”. Mas, para nós, 

digo, do meu Curso, as 

formações genéricas, não 

que não se aproveite nada; 

lógico que tem muita coisa 

boa, mas sentimos um 

vazio. Os professores da 

Área das Humanas, nossa, 

aproveitam muito, 

entende! (sic) 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação continuada é 

transdisciplinar promove 

desenvolvimento teórico, 

ético e moral, que pode 

impactar de maneira mais 

sólida e eficiente na 

consolidação do 

conhecimento. 

Formação 

Transdisciplinar. 

Consolidação do 

Conhecimento. 

Formação Continuada. Desenvolvimento teórico, 

ético e moral. 

 

Consolidação do 

Conhecimento. 

 

O professor concorda que 

a formação continuada do 

professor da área de saúde, 

tem que ser 

transdisciplinar 

impactando de forma 

sólida a consolidação do 

conhecimento. 

Incomodou-se sua resposta 

de acordo com a anterior, 

levando-me a perguntar: 

Mas, em nosso diálogo 

anterior você disse que as 

formações até então 

ofertadas tinham sido 
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pouco aproveitadas, não é 

mesmo? 

Quando se refere à 

Formação 

Transdisciplinar, a que 

realmente está 

referendando? (grifo meu) 

- Aos Cursos de Saúde se 

organizar por disciplinas 

afins e terem formações 

continuadas que visem a 

formação continuada com 

esse olhar, para que todos 

os profissionais desta área 

voltem a ver o sujeito – 

paciente como pessoa e 

não como um órgão 

simplesmente (sic). 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação é um processo 

contínuo que não se finda. 

A continuação permite a 

evolução técnica e 

filosófica do profissional 

beneficiando sua 

afetividade. 

Processo contínuo. 

Evolução técnica e 

filosófica. 

Desenvolver Afetividade. 

Formação Continuada. Processo Contínuo. 

Novo sentido à Formação 

de Professores. 

União: técnica e Filosofia. 

 

Afetividade. 

O professor pontua que a 

formação continuada é 

para a carreira toda, pois o 

mundo está em constante 

evolução. 

“Temos que unir saberes: 

Técnicos com a Filosofia, 

principalmente para 

despertar a afetividade em 

cada um de nós” (sic). 
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INQUÉRITO 10 

 

Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Independente da área de 

atuação a informação além 

de passada ao aluno, a 

preocupação com o que é 

absorvido pelo aluno e 

como o mesmo irá aplicar 

essa informação em 

benefício da sociedade deve 

ser um princípio relevante e 

preservado pelos 

profissionais da Educação. 

 

Nesse sentido a Ciência da 

Educação pode fornecer ao 

profissional de Saúde as 

habilidades para que a 

distância entre a informação 

 

Interdisciplinaridade → 

Saúde → Educação→ 

entre habilidades → com a 

comunicação com os 

alunos. 

 

Estreitar → 

relacionamentos → 

minimizando o 

distanciamento entre → 

informação → recepção → 

pelos alunos. 

Relação de Saberes Interdisciplinaridade. 

 

Habilidades de 

Comunicação. 

 

 

O professor finaliza sua 

entrevista com uma 

postura de que as Ciências 

da Educação somente 

poderá colaborar com as 

Ciências da Saúde no que 

diz respeito à comunicação 

com os alunos (sic). 

 

Quanto à relação de 

saberes deixa bem 

distanciada as Áreas de 

Conhecimento, por mais 

que estejamos 

comprometidos com a 

missão de agregar e não de 

distanciar (grifo meu) 
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passada e absorvida seja a 

menor possível. 
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PROFESSOR 20 

INQUÉRITO 01 Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Ser professor é um grande 

desafio; é ser responsável 

por formar profissionais 

com conhecimento voltado 

para uma área específica 

sem deixar de lado o 

aspecto humanístico.  

A atividade de professor é 

reconhecida socialmente 

com destaque e admiração 

por outras pessoas. 

Professor → grande 

desafio → formar 

profissionais→ com 

conhecimento → 

responsabilidade → de 

uma área específica → não 

deixando de ser humano. 

Reconhecimento Social → 

destaque → admiração. 

Definição do “ser 

professor”. 

Desafio. 

Responsabilidade. 

Formação de Profissionais. 

Humanismo. 

Reconhecimento Social. 

Esse professor é bem 

consciente de sua 

responsabilidade enquanto 

professor. 

Por inúmeras vezes 

durante a entrevista 

colocou o desafio, não 

como “um peso” (sic) mas, 

como responsabilidade de 

formar profissionais de 

excelência em sua área de 

atuação desde que não 

percam o que há de mais 

importante em todas as 

profissões: o humanismo 

(sic). 

- “Creio que toda profissão 
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é reconhecida socialmente 

de acordo com a atuação 

de seus profissionais” 

(sic). 
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INQUÉRITO 02 O que é o saber profissional do professor?Que tipo de saber requer? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O saber profissional se 

refere às experiências 

vividas no âmbito da sua 

formação 

profissional/experimental 

do professor. Requer o 

saber de comunicação com 

os alunos e a capacidade de 

transmitir saberes 

adquiridos durante a sua 

formação profissional. 

Saber Profissional → 

experiência 

vivida→formação → 

profissional/ experimental 

→ professor. 

 

Saber → comunicação → 

alunos → capacidade → 

transmissão → saberes 

adquiridos → durante → 

formação. 

Saber Profissional. Saberes que envolvem:  

∙Experiência Vivida. 

∙ Formação Profissional. 

∙Formação Experimental. 

∙ Comunicação. 

∙ Transmissão. 

 

Este professor associa a 

teoria à prática e pude 

constatar ao verificar o seu 

Plano de Disciplina, que 

nas “ações temáticas” 

diversifica muito sua 

didática entre aulas 

teóricas; visitas técnicas 

que explicam o que viram 

na teoria; aulas de 

laboratório não somente os 

convencionais, mas 

também os de simulação 

primeiramente utilizando 

as novas tecnologias, o 

que, creio, desperta 

bastante o interesse dos 

alunos (grifo meu). 
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Nas sessões de grupos 

focais dava muitas 

sugestões mediante às 

solicitações de situações 

problema (grifo meu); o 

que condiz com sua fala 

durante a entrevista. 
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INQUÉRITO 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Constitui-se em diversas 

ações vivenciais com os 

alunos em sala de aula, tal 

como, postura, 

transmissão de 

experiências e outros. 

Ações vivenciais com os alunos. 

Postura. 

Transmissão de experiências. 

 

 

Ação Docente Vivências com os alunos. 

Postura. 

Transmissão de 

experiências. 

O professor fundamenta 

que o fator legitimador 

está fundamentado em 

um tripé: vivências com 

os alunos; postura; 

transmissão de 

experiências (sic). 

Coloca também que se o 

aluno notar que o 

professor somente tem 

conhecimento científico 

desacredita de sua 

experiência e, portanto, 

não confia mais em sua 

capacidade e atualização 

(sic). 
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INQUÉRITO 04 Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza – um saber 

que domina, sendo a apreensão pelo outro – principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O processo de 

aprendizagem dentro de 

sala de aula é construído 

tanto pelo professor como 

pelo aluno, sendo o 

professor o facilitador 

desse processo. 

Dessa forma, o aluno 

assume um papel 

principal nesse processo. 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Professor → facilitador desse 

processo → aluno → também 

assume → responsabilidade 

junto com o professor 

 

 

 Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Interação Dinâmica. 

Professor facilitador. 

 

O professor na entrevista 

demonstrou uma 

interação muito boa com 

seus alunos em sala de 

aula o que pode ser 

comprovado pelo seu 

Plano de Disciplina e pela 

Avaliação Institucional 

que é aplicada 

semestralmente – CPA 

(Comissão Própria de 

Avaliação), onde a 

avaliação deste professor 

durante o período da 

pesquisa em unanimidade 

foi excelente (grifo meu). 
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INQUÉRITO 05 O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber 

próprio, a ligação entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

O professor atua como 

intermediador entre o saber 

e o aluno. No âmbito dessa 

intermediação atua como 

motivador do aluno e na 

realização de trocas de 

saberes/experiências. 

Professor → 

Intermediador → entre o 

saber → e o aluno. 

Professor → motivador→ 

do aluno → na realização 

de troca→ saberes→ 

experiências. 

 

         Mediação. Relação de Saberes. 

Professor intermediador. 

Motivação. 

Mudanças Significativas. 

O professor desde o início 

da entrevista tem uma 

postura bem definida e 

equilibrada sobre o que é 

mediação no ensino-

aprendizagem. 

Pontua com muita 

objetividade a realização 

de troca de saberes e 

experiências entre 

professor e alunos (grifo 

meu). 
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INQUÉRITO 06 Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Os profissionais da área da 

saúde em sua formação 

muitas vezes carecem em 

uma formação pedagógica. 

Formação Pedagógica. Formação Continuada Formação Pedagógica. O professor sem rodeios 

coloca com toda 

objetividade: 

- “Nós profissionais da 

área da saúde por mais que 

não queiramos admitir, 

precisamos de formação 

pedagógica” (sic). 

Não é esse o “foco” de sua 

tese, professora? Pois 

então nos ajude! (sic). 

Percebi nesse momento 

certo posicionamento 

firme, exigindo uma 

resposta imediata de 

minha parte, da qual não 

poderia me omitir (grifo 

meu).  
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Coloquei que como já 

havíamos combinado 

desde o início das sessões 

de grupos focais esse seria 

um segundo momento, 

onde o Projeto de 

Formação Continuada 

Pedagógica para 

Professores da Área de 

Saúde seria implantado 

(grifo meu). 
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INQUÉRITO 07 Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio 

saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

A formação do próprio 

saber é realizada através da 

participação em 

Congressos, Simpósios e 

Encontros. 

No entanto, nem sempre 

essa formação é voltada 

para o conhecimento 

pedagógico.  

Formação Permanente de 

Professores. 

Congressos → Simpósios 

→ Encontros. 

 

Falta Formação 

Pedagógica 

Formação Continuada. Construção do Saber. 

 

Busca por novos 

caminhos. 

 

Formação Pedagógica. 

Na entrevistar percebe-se 

que o professor procura 

sempre se atualizar quer 

participando das 

formações ofertadas pela 

Faculdade em questão, 

quer em Congressos e 

outras formações da área. 

Mas, volta a pontuar com 

ênfase a necessidade da 

Formação Pedagógica 

(sic). 

Perguntei-lhe se nas 

formações da Instituição 

esse não é o maior 

objetivo tratado nas 

mesmas (grifo meu). 
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Refletiu um pouco antes 

de responder. 

- “Sim”. Mas, sempre 

voltado para a área da 

educação e não da saúde 

(sic). 

Mas, formação pedagógica 

tem diferença entre áreas? 

(grifo meu). 

- “Creio que sim” (sic). 

Nossas disciplinas são 

muito específicas (sic). 
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INQUÉRITO 08 A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de 

competências e atitudes, por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a 

informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Sim, a construção do 

conhecimento é um 

processo gradual. 

Construção do 

conhecimento. 

 

 

Formação Continuada. Construção do 

Conhecimento. 

 

Processo gradual. 

 

O professor responde de 

forma bem objetiva e 

madura. 

Quando solicitei que 

explicasse melhor 

explanou que: 

- “A construção de 

competências é algo 

dinâmico possibilitado ou 

não por formações 

continuadas planejadas, 

formais ou informais, e 

transformá-las em atitudes 

é muito pessoal depende 

da disponibilidade de cada 

professor, de suas 
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experiências e do seu 

desejo” (sic). 

- “Possibilitar que o aluno 

se aproprie do 

conhecimento”? “Quem 

sou eu enquanto professor 

para proibir um aluno de 

tornar o conhecimento 

seu”! (sic) 
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INQUÉRITO 09 Como é que a Formação Continuada pode intervir na promoção e desenvolvimento de práticas inovadoras 

na Área da Saúde?  

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

De forma significativa, a 

construção desse 

conhecimento é 

extremamente importante 

haja vista que existe uma 

lacuna a ser preenchida na 

formação dos profissionais 

da área da saúde. 

Construção do 

Conhecimento. 

 

Lacuna a ser preenchida na 

formação docente. 

Formação Continuada. Formação Significativa. 

Construção do 

Conhecimento. 

 

Preenchimento da lacuna 

na Formação Docente. 

O professor pontua que a 

formação continuada do 

docente da área da saúde 

tem uma lacuna que 

precisa ser preenchida com 

a formação pedagógica. 
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INQUÉRITO 10 

 

Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da 

Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA OSERVAÇÕES DO 

INVESTIGADOR 

Saberes de formação 

profissional; saberes 

curriculares; saberes 

disciplinares e saberes 

experienciais. 

 

Interdisciplinaridade → 

Saúde → Educação → 

multiplicidade de saberes. 

 

Relação de Saberes Interdisciplinaridade. 

 

Formações: 

∙Profissional 

∙Curricular 

∙Disciplinar 

∙Experencial 

O professor finaliza sua 

entrevista com uma 

postura de que as Ciências 

da Educação e Saúde são 

interdisciplinares e 

portanto, existe entre elas, 

multiplicidade de saberes 

que devem ser 

compartilhados e 

vivenciados para ser 

multiplicados (sic). 
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Reflexão e Comparação entre as Respostas dos Professores Entrevistados 

 

QUESTÃO Nº 01: Para você, o que é ser professor? Como se reconhece socialmente a atividade de professor? 

UNIDADE 

DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PONTOS 

CONVERGENTES 

ENTRE OS 

PROFESSORES 

PONTOS 

DIVERGENTES 

ENTRE OS 

PROFESSORES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

 

PROFESSOR 

01 

Formação do Professor. 

Reconhecimento das 

Conquistas. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

- Reconhecimento 

- Preparo para o 

Mercado de 

Trabalho. 

- Aperfeiçoamento 

Pessoal. 

- Mediação. 

-Transformação 

Social. 

-Crescimento 

Pessoal. 

- Confiança e 

Responsabilidade. 

-Satisfação Pessoal e 

-Atividade 

unilateral. 

- 

Desenvolvimento 

pensamento 

critico e 

reflexivo. 

- Terapia. 

-Realização 

Pessoal. 

- Emprego. 

-Repassar 

conhecimentos. 

- Vocação. 

Análise dos 

Pontos 

Convergentes 

No universo de 20 

(vinte) professores 

entrevistados, 07 

(sete) pontuaram a 

importância do 

reconhecimento 

do que “é ser 

professor tanto para 

os alunos quanto 

para a sociedade”. 

Essa colocação 
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Profissional 

Qualificado. 

-Papel 

representativo na 

sociedade. 

 

-Contribuição 

para a nossa 

profissão. 

-Professor além 

de repasse de 

conhecimentos 

teóricos, também 

compete 

gerenciar a 

disciplina. 

-Professor ser 

exemplo. 

-Professor e 

aquele que tira 

duvida. 

vem de encontro 

com as sessões de 

grupo focal, aonde 

sempre se pontuava 

verbal ou nas 

produções essa 

necessidade por 

parte da maioria.  

Como sabemos 

uma das 

necessidades 

básicas do ser 

humano é ser 

reconhecido quer 

pessoal ou 

profissionalmente. 

PROFESSOR 

02 

Oportunidade de diálogo 

entre professor e aluno. 

Troca de saberes. 

Desenvolvimento de 

pensamento crítico e 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

 

 

 

- Ser professor e 

missão. 

-Professor – 

detentor do saber. 

Reconhecimento 

Seis dos 20 (vinte) 

professores 

entrevistados 

responderam que 

ser professor 
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reflexivo. social pela 

admiração. 

-Passagem da 

Pedagogia do 

saber, para a 

Pedagogia de 

atitudes, ou seja, 

do fazer. 

 

épreparar com 

qualidade seus 

alunos para o 

mercado de 

trabalho, apesar de 

ser um número 

relativamente 

pequeno de 

respondentes, mas 

significativo para a 

pesquisa. 

PROFESSOR 

03 

Papel representativo na 

sociedade. 

Contribuição crucial no 

preparo dos jovens tanto 

para encarar o mercado 

de trabalho, como para 

formar profissionais. 

Construção de um futuro 

com confiança e 

responsabilidade. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Formação de 

profissionais com 

responsabilidade na 

construção de um 

futuro melhor para 

a sociedade. 

 

 

 

 

 Seis professores 

concordam, que o 

aperfeiçoamento 

pessoal como algo 

fundamental para 

ser professor além 

de ser profissional 

em sua área de 

conhecimento. Isso 

também ficou 
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muito definido nas 

sessões de grupos 

focais e foi a 

conclusão mais 

marcante na 

finalização das 

sessões. 

PROFESSOR 

04 

Realização Pessoal. 

Atividade unilateral. 

Terapia. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

 

 

 

 

 

Cinco dos 20 

(vinte) professores 

entrevistados 

concordam que a 

mediação do 

professor no 

processo de ensino 

e aprendizagem é 

fundamental o que 

se justifica os 

inúmeros conflitos 

que ocorreram 

durante as sessões 

de grupo focal, pois 



659 
 

o novo inusitado 

gera crise. Crise é 

um momento de 

reflexão; de se 

permitir sair do 

lugar comum. Crise 

é se permitir 

utilizar de : 

Criatividade; 

Razão; Inovação; 

Sensibilidade; 

Experiência.  

 

 

PROFESSOR 

05 

O foco da atividade 

docente extrapola os 

objetivos de ensino e 

aprendizagem. Envolve: 

emprego; renda e 

satisfação pessoal. Em 

último lugar elenca o 

“repassar conhecimentos 

aos mais jovens de 

 

 

 

Definição do 

“ser 

professor”. 

 

 

 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

Dos 20 (vinte) 

professores 

entrevistados, 15 

(quinze) 

concordam que o 

professor contribui 

com a 

transformação 

social da sociedade 
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determinada área”. do entorno. Esse 

tema foi bastante 

debatido em todas 

as atividades 

realizadas nas 

sessões de grupo 

focal. Quanto ao 

crescimento 

pessoal no 

universo de 20 

(vinte) professores 

somente 03(três) 

pontuaram que é 

muito importante 

para ser professor 

não somente 

investir no 

crescimento 

profissional, mas 

também no pessoal, 

pois “seremos 
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professores 

verdadeiros se a 

Formação 

Continuada tem 

que iniciar 

internamente, ou 

seja, querer 

melhorar enquanto 

pessoa, para depois 

profissionalmente” 

(sic). Cinco 

professores dos 20 

(vinte) 

responderam na 

entrevista que 

transmitir 

confiança e ter 

responsabilidade 

para com seus 

alunos é 

fundamental para 
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formar 

profissionais com 

qualidade para o 

mercado de 

trabalho local; 

regional e nacional. 

PROFESSOR 

06 

O foco da atividade 

docente extrapola os 

objetivos de ensino e 

aprendizagem.  

Envolve: 

reconhecimento; 

diferencial; mediação, 

mas principalmente e 

satisfação pessoal.  

 

Reconhecimento. 

 

Definição do 

“ser 

professor”. 

 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

 

 

 

 

 

 

Doze dos 20 (vinte) 

professores entrevistados 

concordam que o 

professor representa um 

papel representativo na 

sociedade, pois é agente 

transformador formando, 

informando, prevendo, 

prevenindo, cuidando, 

intervindo e muitas vezes 

contribuindo na cura de 

pacientes. Principalmente 

na sessão de grupo focal 

realizada em:  

24/11/14 com o  
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título: “Criando  

Clima de 

Aprendizagem”. 

 

PROFESSOR 

07 

Vocação. 

Escolha Pessoal. 

Contribuição para o 

crescimento da nossa 

profissão. 

Resgate pelo 

Reconhecimento. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise dos 

Pontos 

Divergentes 

Somente 01 (um) 

professor dos 20 

(vinte) 

entrevistados 

respondeu que ser 

professor é exercer 

uma atividade 

unilateral. Se 

compararmos com 

as sessões 

realizadas no grupo 

focal podemos 

perceber que 

mesmo com a 
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rotatividade dos 

participantes a cada 

sessão em grupos 

diferentes sempre 

tínhamos 

professores que 

mantinham 

indisponibilidade 

de abertura ao 

novo, não 

esboçando o menor 

desejo de mudança. 

PROFESSOR 

08 

O foco da atividade 

docente extrapola os 

objetivos de ensino e 

aprendizagem. Fixa-se 

não só no seu bem estar, 

mas principalmente no 

que planta e semeia. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um professor entre 

os 20 (vinte) 

respondentes 

elencou que ser 

professor é 

propiciar aos 

alunos o 

desenvolvimento 

do pensamento 
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critico e reflexivo. 

Temos, portanto, 

apesar de todo 

trabalho realizado 

com as sessões de 

grupo focal um 

longo caminho a 

percorrer. No 

universo de 20 

(vinte) professores 

respondentes, 

somente 01 (um) 

professor 

respondeu que ser 

professor para ele 

é: terapia, vocação 

e missão, onde 

fazendo um 

paralelo com 

algumas sessões de 

grupo focal, foi 
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registrado no diário 

de campo da 

pesquisadora que 

em vários 

momentos de roda 

de conversa, havia 

sido colocado, 

sendo motivo de 

réplicas e tréplicas, 

pois, os 

participantes 

questionaram as 

nomenclaturas 

utilizadas alegando 

que não eram 

adequadas, e que 

caberia melhor: 

“realização 

pessoal” e 

“identificação”. 

(sic). 
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PROFESSOR 

09 

Papel representativo na 

sociedade. 

Contribuição crucial no 

preparo dos jovens tanto 

para encarar o mercado 

de trabalho, como para 

formar profissionais. 

Construção de um futuro 

com confiança e 

responsabilidade. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

  Repassar 

conhecimentos foi 

à colocação 

elencada por 02 

(dois) professores 

no universo de 20 

(vinte) 

entrevistados. 

Estabelecendo 

relação com as 

sessões de grupo 

focal nota-se que 

apesar de todos 

terem participado 

das atividades no 

momento de 

externar suas 

opiniões alguns 

colocavam que não 

se sentiam 

preparados e nem 
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com 

disponibilidade ao 

novo, continuando, 

portanto, com suas 

propostas que até 

então estavam 

dando certo de 

acordo com seus 

pontos de vista. 

PROFESSOR 

10 

Professor: facilitador na 

produção do 

conhecimento. 

Reconhecimento do 

contexto no qual o 

estudante está inserido e 

suas particularidades. 

Papel representativo na 

sociedade. 

 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somente 01 (um) 

professor pontuou 

na entrevista que o 

professor tem o 

dever de manter a 

disciplina em sala 

de aula, mas 

quando 

questionado o que 

entendia por 

disciplina 

argumentou que era 
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“manter os alunos 

em total silêncio 

enquanto 

ministrava sua 

aula” (sic). Ao 

observar as sessões 

de grupo focal, 

observou-se que 

alguns integrantes 

irritavam-se muito 

com qualquer tipo 

de diálogo que 

surgisse em outro 

grupo enquanto 

organizavam sua 

atividade. 

PROFESSOR 

11 

 

Professor → constante 

desafio → requer → 

além de conhecimentos 

teóricos, constante 

aperfeiçoamento.Pessoal. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 

  Quanto ao 

professor ser 

detentor do saber 

somente 01 (um) 

respondeu no 
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Professor → Formador 

de Cidadãos. 

Papel representativo na 

sociedade. 

 

universo de 20 

(vinte) professores. 

Observou-se nas 

sessões de grupo 

focal que essa 

resistência esteve 

presente do início 

até o final por parte 

de pouco 

integrantes em 

admitir que o aluno 

faz parte ativa da 

construção do 

conhecimento. 

PROFESSOR 

12 

Professor → dedicação 

→ disciplina. 

Professor → é ser 

exemplo. 

Professor → aquele a 

quem se recorre → tirar 

dúvidas. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Dedicação. 

 

Conhecimento. 

 

Compromisso 

 

Conduta Ética. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Passar da 

Pedagogia do 

Saber para a 

Pedagogia do 

Fazer foi elencada 

por 01 (um) 

professor em 
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Professor → profissional 

qualificado → pela 

formação. 

 

Profissional 

Qualificado pela 

Formação. 

 

 

 

 entrevista entre os 

20 (vinte) 

entrevistados. 

Como já foi 

pontuado 

anteriormente em 

vários momentos 

das sessões do 

grupo focal, apesar 

de cada sessão os 

grupos se 

organizarem com 

integrantes 

mediante as cores 

que sorteavam, 

percebia–se com 

bastante clareza os 

líderes que mesmo 

ao se deslocar de 

um grupo para 

outro mantinham 
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sua opinião e 

muitas vezes 

conseguiam 

sensibilizar outros 

integrantes e não 

mudavam sua 

opinião após 

passarem a 

acreditar na 

importância da 

Formação 

Continuada. 

Segundo Connell 

(2010) fica 

evidente a estreita 

relação entre 

ensino de qualidade 

e a qualidade da 

docência. 

PROFESSOR 

13 

Legitimação. 

Vivências e habilidades 

Definição do 

“ser 

Dedicação. 

Conhecimento. 
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professor”. Ações Sociais. 

Profissional 

Qualificado pela 

Formação. 

PROFESSOR 

14 

Professor → 

envolvimento → 

conhecimento → 

constante. 

Formação do Professor 

→busca de 

aperfeiçoamento; 

aprimoramento de 

habilidades. 

 

Professor → profissional 

qualificado → pela 

formação. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Dedicação. 

 

Conhecimento. 

 

Compromisso 

 

Conduta Ética. 

 

Profissional 

Qualificado pela 

Formação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

15 

Professor → 

desenvolvimento→ 

habilidades profissionais 

de construção→ repasse 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social da atividade 

do professor. 
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de conhecimento. 

Formação do Professor 

→ busca de 

aperfeiçoamento; 

aprimoramento de 

habilidades. 

 

Professor → agente 

modificador → realidade 

social. 

PROFESSOR 

16 

Professor → papel 

fundamental → 

construção sociedade 

melhor. 

Transformação Social. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Transformador da 

realidade social. 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

17 

Professor → papel 

fundamental → 

construção sociedade 

melhor. 

Transformação Social. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Transformador da 

realidade social. 
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PROFESSOR 

18 

Professor → papel 

fundamental → 

compromisso→ consigo 

mesmo → é uma missão. 

Transformação Social → 

reconhecimento social. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Transformador da 

realidade social. 

   

PROFESSOR 

19 

Professor → papel 

fundamental → 

transformação→ social 

→ responsabilidade → 

de quem detém o saber 

→ poder → e sua 

aplicação. 

Transformação Social → 

pouco expressivo → 

reconhecimento social. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Transformador da 

realidade social. 
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PROFESSOR 

20 

Professor → grande 

desafio → formar 

profissionais→ com 

conhecimento → 

responsabilidade → de 

uma área específica → 

não deixando de ser 

humano. 

Reconhecimento Social 

→ 

destaque→admiração. 

Definição do 

“ser 

professor”. 

Reconhecimento 

Social. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise dos pontos convergentes e divergentes dentre os 20 (vinte) professores que participaram das entrevistas e dos grupos focais, percebe-se 

que o que mais sobressai nesta questão é a necessidade da Formação Continuada apesar das resistências devendo a pesquisadora elaborar um 

Projeto de Formação Continuada para apresentar aos superiores mediante o resultado da pesquisa a fim de sensibilizar sobre esta necessidade 

compreendendo as vivências e as experiências que os professores envolvidos têm para o universo acadêmico considerando: sentimentos, 

pensamentos, valores, práticas, conhecimento científico, conhecimento empírico. CONNELL, Raewyn, Bons professores em um terreno perigoso: 

rumo a uma nova visão da qualidade e do profissionalismo. Educação e Pesquisa. São Paulo. Vol.36. n. especial, pp.163-182, 2010. 
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QUESTÃO Nº 02: O que é o saber profissional do professor? Que tipo de saber requer? 

UNIDADE 

DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PONTOS 

CONVERGENTES 

PONTOS 

DIVERGENTES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

PROFESSOR 

01 

Saberes Plurais. 

 

Saber 

Profissional. 

Apropriação dos 

saberes. 

  Análise dos Pontos 

Convergentes 

PROFESSOR 

02 

Conhecimento 

científico, ético, 

responsável e 

profissional. 

 

Leitura de material 

da área específica e 

conhecimentos 

gerais. 

Prática profissional. 

Convivência 

familiar e social. 

 

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

 

Apropriação dos 

saberes 

 

- Saberes variados 

 

- Conhecimento das 

habilidades e 

competências dos 

alunos. 

 

-Conhecimento 

científico e ético. 

 

-Conhecimento 

teórico e prático. 

 

-Conhecimento 

sobre as habilidades 

-

Interdisciplinaridade 

 

-Convivência 

familiar e social. 

 

-Múltiplas 

Inteligências. 

 

-Não sei o que é 

saber profissional. 

 

- Repassar o que 

está escrito na 

matéria. 

Dos 20 (vinte) 

professores 

entrevistados 08 

(oito) concordam 

que necessitam se 

apropriar de 

“saberes variados” 

e não somente 

específicos da área 

de atuação, pois 

outros saberes 

auxiliam e ampliam 

as possibilidades 

nas trocas de 

experiências, na 
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e competências do 

próprio professor. 

 

-Exercício da 

profissão. 

 

 

 

- Guiar o aluno em 

determinada 

profissão. 

valorização e 

compreensão da 

sociedade do 

entorno, tornando-

os verdadeiramente 

profissionais 

generalistas e 

humanistas como 

propõe todos os 

Projetos 

Pedagógicos dos 

Cursos de 

Graduação. Nas 

sessões de grupo 

focal o tema 

gerador de várias 

atividades e rodas 

de conversa 

convergia para a 

Formação do 

Profissional 
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Humanista, aonde 

os debates se 

acirravam, pois 

podemos observam 

que ainda o número 

de professores que 

pensam dessa forma 

é muito pequeno e 

as mudanças 

acontecerão em 

longo prazo. 

- Seis professores 

dentre os 20 (vinte) 

entrevistados 

pontuaram que 

valorizar as 

habilidades e 

competências tanto 

dos professores 

quanto dos alunos 

são fundamentais 
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para formar 

excelentes 

profissionais e para 

cada vez mais os 

professores 

investirem na sua 

própria formação a 

fim de não perder a 

excelência. Para 

tanto, há 

necessidade de 

conhecer a si 

próprio, suas 

habilidades, 

competências e 

limitações e essas 

questões foram 

muito debatidas nas 

sessões de grupo 

focal e enfatizadas 

nas entrevistas, 
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quando se propunha 

temas geradores 

bem diferenciados 

do cotidiano dos 

professores, que 

após o primeiro 

impacto e depois de 

concluírem, os 

depoimentos foram 

muito 

significativos. 

 

-Quatorze 

professores dos 20 

(vinte) entrevistados 

ressaltaram que 

conhecimento 

científico; ético; 

teórico e prático 

são fundamentais 

para formação de 
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qualidade de um 

profissional em 

qualquer área de 

atuação e que 

precisamos primar 

cada vez mais para 

que não se percam 

esses princípios 

fundamentais nas 

profissões. 

 

Quatro professores 

entre os 20 (vinte) 

entrevistados 

elencaram a 

importância do 

conhecimento das 

habilidades e 

competências tanto 

por parte dos 

próprios 
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professores como 

dos alunos para que 

possam formar 

profissionais de 

excelência. Crê-se 

que este percentual 

é muito pequeno em 

relação aos que 

estão preocupados 

com o exercício 

profissional 

somando o total de 

07 (sete) no 

universo de 20 

(vinte) 

respondentes. 

 

Análise dos Pontos 

Divergentes 

 

- O que muito 
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preocupa que 

somente 01 (um) 

professor na 

entrevista colocou a 

importância da 

interdisciplinaridade 

no elenco do saber 

do professor, 

quando se vivencia 

no Ensino Superior 

a era da 

interdisciplinaridade 

nas matrizes 

curriculares dos 

Cursos de 

Graduação.  

 

- Um só professor 

pontuou a 

importância da 

Convivência 
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familiar e social 

com o professor 

para que possa 

conhecer seus 

alunos enquanto 

pessoas. 

 

- Também um único 

professor abordou a 

necessidade dos 

professores se 

apropriarem do 

conhecimento das 

múltiplas 

inteligências para 

melhor 

aplicabilidade das 

técnicas até então 

vivenciadas, 

explicadas e que 

precisam ser 
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aprofundadas. 

 

- Um professor 

colocou que não 

sabe o que quer 

dizer o termo saber 

profissional, 

portanto como 

poderá aplica-lo? 

Realmente nota-se 

que apesar da 

participação ativa 

em todas as sessões 

de grupo focal e em 

vários grupos por 

sessão, sua 

disponibilidade e 

flexibilidade a 

mudanças sempre 

foi bem explícita 

que não havia e não 
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tinha a menor 

possibilidade de 

mudança. Como já 

disseram dois 

grandes filósofos 

Marx e Ortega, 

parafraseando-os: 

“O homem é ele 

próprio e as suas 

circunstâncias”. 

 

Novamente um 

professor colocou 

que o saber 

profissional do 

professor está em 

repassar o que está 

escrito na matéria e 

guiar o aluno em 

determinada 

profissão. 
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PROFESSOR 

03 

Saberes variados. 

Multiplicidade: 

diferentes teorias; 

metodologias e 

habilidades. 

 

Saber específico: 

saber fazer; saber da 

experiência; saber 

relacionar-se com as 

pessoas e o mundo. 

 

 

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

 

 

Apropriação dos 

saberes 

 

 

 

- Padrões éticos; 

morais; técnico; 

teórico; filosófico; 

social; artístico; 

experiencial e 

profissional. 

  

 

PROFESSOR 

04 

Múltiplas 

Inteligências. 

Interdisciplinaridade 

 

 

 

Saber 

Profissional 

Apropriação dos 

saberes 

 

   

PROFESSOR 

05 

O saber profissional 

e aquele adquirido 

na formação 

acadêmica do 

Saber 

Profissional 

Apropriação dos 

saberes 
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professor e em sua 

atuação enquanto 

profissional da área. 

Se eu não sei o que 

é saber profissional, 

como saber qual o 

tipo que requer? 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

06 

O saber profissional 

encontra-se em 

saber repassar o que 

está escrito em 

determinada 

matéria. 

É saber despertar no 

aluno o interesse 

pela matéria 

levando em 

consideração o 

desempenho de cada 

estudante. 

 

Saber 

Profissional 

Apropriação dos 

saberes 
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PROFESSOR 

07 

O saber profissional 

se destina aos 

conhecimentos e 

habilidades voltadas 

para a profissão que 

exerce e se dispõe a 

ensinar. 

E saber guiar o 

aluno para o melhor 

desempenho das 

futuras atribuições 

profissionais. 

Saber 

Profissional 

Apropriação dos 

saberes 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

08 

Conhecimento 

científico, ético, 

responsável e 

profissional. 

 

Leitura de material 

da área específica e 

conhecimentos 

gerais. 

Saber 

Profissional 

Apropriação dos 

saberes 
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Prática profissional. 

Convivência 

familiar e social. 

 

 

 

PROFESSOR 

09 

Saberes variados. 

 

Multiplicidade: 

diferentes teorias; 

metodologias e 

habilidades. 

 

Saber específico: 

saber fazer; saber da 

experiência; saber 

relacionar-se com as 

pessoas e o mundo. 

Saber 

Profissional 

Apropriação dos 

saberes 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

10 

Saber 

Profissional→ 

ligado às 

Competências. 

 

Saber Ser 

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

Apropriação dos 

saberes 
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Professor→ ligado 

às Habilidades 

PROFESSOR 

11 

 

Saber 

Profissional→ 

conjunto de 

determinantes 

sociofilosóficos e 

psicológicos. 

 

Saber Ser 

Professor→ ligado 

às dimensões: 

técnico; teórico; 

filosófico; social; 

artístico. 

Saber ser Professor 

→ saber sobre si e o 

outro 

 

 

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

 

 

Apropriação dos 

saberes 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

12 

Conhecimento. 

Exercício da 

Profissão. 

Saber 

Profissional 

Apropriação dos 

saberes 
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PROFESSOR 

13 

Conhecimento 

teórico e prático. 

Exercício da 

Profissão. 

Saber 

Profissional 

Apropriação dos 

saberes 

 

   

 

 

 

PROFESSOR 

14 

Conhecimento 

teórico e prático. 

Exercício da 

Profissão. 

 

Saber específico em 

sua área. 

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

Apropriação dos 

saberes 

 

   

PROFESSOR 

15 

Atitudes Crítico – 

Reflexivas. 

Conhecimento 

Construído. 

Exercício da 

Profissão pelos 

alunos. 

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

Apropriação dos 

saberes 

 

   

PROFESSOR 

16 

Multiplicidade de 

Saberes. 

Conhecimento 

 

Saber 

Profissional 

 

Apropriação dos 

saberes 
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Construído→ 

conhecimento → 

saber fazer → saber 

da experiência. 

  

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

17 

Multiplicidade de 

Saberes. 

Conhecimento 

Construído → 

conhecimento → 

conhecimento sobre 

si mesmo → 

reconhecimento por 

parte dos outro.  

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

Apropriação dos 

saberes 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

18 

Multiplicidade de 

Saberes → saberes 

de base da profissão 

→saberes docente 

→ currículo → 

associado ao 

domínio do 

conhecimento. 

 

 

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

 

 

Apropriação dos 

saberes 
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Conhecimento 

Construído → 

informação 

disponível → 

objetividade → 

desvinculada de 

subjetividade.  

PROFESSOR 

19 

Reconhecimento → 

padrões → éticos e 

morais → norte → à 

sociedade. 

Conhecimento 

Construído → 

padrões → técnicos 

→ pedagógicos → 

moral → ético. 

 

 

Saber 

Profissional 

 

 

Apropriação dos 

saberes 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

20 

Saber Profissional 

→ experiência 

vivida→ formação 

→ profissional/ 

experimental → 

 

 

 

 

Saber 

 

 

 

 

Apropriação dos 
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professor. 

 

Saber → 

comunicação → 

alunos → 

capacidade → 

transmissão → 

saberes adquiridos 

→ durante → 

formação. 

Profissional saberes 

 

O que se observa ao analisar os pontos convergentes e divergentes entre os 20 (vinte) professores que participaram desta pesquisa no 

tocante a esta pergunta, o ponto crucial diz respeito ao saber profissional do professor e sua relação com seus alunos quanto a autonomia e 

corresponsabilidade na construção do conhecimento implicando em uma nova identidade que o Ensino Superior tem que assumir que é assegurar o 

espaço de relações interpessoais, de espírito crítico, de vivências coletivas que precisam ser valorizadas; fortes vínculos entre Faculdade/sociedade 

que devem ser redescobertos e discutidos coletivamente, segundo Pinto (2010). 

O conhecimento, portanto, corresponde a um conjunto de situações, de ações, de desafios a serem investigados e menos de estruturas 

conceituais e intelectuais já prontas e acabadas para serem apenas conhecidas, difundidas e assimiladas. ÁLVARO VIEIRA PINTO. SETE 

LIÇÕES SOBRE EDUCAÇÃO DE ADULTOS. São Paulo: Cortez, 2010. 
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Questão nº 03 Como se constitui, ou não, esse saber no fundamento legitimador da ação docente? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PONTOS 

CONVERGENTES 

PONTOS 

DIVERGENTES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

PROFESSOR 

01 

Ações Cotidianas. 

 

Aprendizagem 

extraclasse de 

aula. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

- Relação diária 

professor e aluno. 

 

- Saber Profissional. 

 

- Construção do 

Conhecimento. 

- Aprendizagem 

extraclasse. 

 

- Docência como 

vocação. 

 

- Prazer de 

ensinar. 

 

- Dar retorno à 

sociedade. 

 

Análise dos Pontos 

Convergentes 

 

Todos os 20 (vinte) 

professores 

responderam na 

entrevista que o 

fundamento 

legitimador do 

saber da ação 

docente está 

embasado em: 

relação diária 

professor e aluno; 

no saber 

profissional; na 

possibilidade que o 
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professor dá aos 

alunos de 

construírem juntos 

com eles o 

conhecimento; 

As vivências e o 

elenco das 

habilidades; a 

legitimação do 

saber do 

professor; a 

formação de 

qualidade do 

discente. 

 

 

PROFESSOR 

02 

Relação diária 

professor e aluno. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

- Formação do 

discente. 

 

- Vivências e 

habilidades. 

 

- Legitimação. 

-Formação 

Humanista. 

 

- Postura. 

Fazendo um 

paralelo com as 

sessões dos grupos 

focais, observou-se 

uma diferença entre 

o discurso e a 

vivência, pois, em 
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muitas situações na 

teoria, nas 

entrevistas foram 

verbalizados de 

maneira clara e 

unânime. Enquanto 

que na prática, 

houve muita 

divergência de 

opiniões, aonde se 

pontuava a 

princípio mais o 

saber como sendo 

de domínio do 

professor e o fazer 

de domínio do 

aluno. 

Nota-se um grande 

avanço nas 

entrevistas. 

Essa é a tarefa de 
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quem contribui para 

a formação de 

profissionais com 

qualidade, da 

Educação Superior. 

Para tanto, como 

afirma Pimenta 

(1999, p.25) é 

preciso “reinventar 

os saberes 

pedagógicos a partir 

da prática social da 

educação”, ou seja, 

estabelecer ligações 

entre os conteúdos, 

vínculos entre 

professores e 

alunos; descobrir as 

habilidades e as 

competências 

elencando suas 
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vivências levando 

em consideração a 

cultura e 

regionalidade, 

legitimando o saber 

tanto do professor 

quanto do aluno. 

 

 

PROFESSOR 

03 

Relação diária 

professor e aluno. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

  Análise dos Pontos 

Divergentes 

 

Somente 01 (um) 

professor entre os 

20 (vinte) que 

participaram da 

entrevista 

respondeu que a 

legitimação da ação 

docente do 

professor se dá pela 

aprendizagem 

extraclasse. Ponto 
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este de fundamental 

importância que são 

as vivências 

práticas, conhecer 

além-muros da 

Faculdade 

envolvendo a 

cultura, usos, 

costumes, 

regionalidade 

valorizando a 

diversidade de 

saberes, etnias, 

meio ambiente e 

direitos humanos. 

 

-Novamente 

somente um 

professor respondeu 

em sua entrevista 

que a legitimação 
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do saber do 

professor está 

associada à 

docência enquanto 

vocação sendo que 

o saber legitimador 

do professor a 

princípio deve ser 

considerado a 

formação do 

educador em um 

processo 

sociopolítico e 

epistêmico de 

acordo com a 

dimensão 

educacional e 

cultural, estando os 

valores pessoais 

presentes 

(SAVIANI, 2014). 
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- Prazer de 

Ensinar; 

Formação 

Humanista; 

Postura e Dar 

Retorno a 

Sociedade também 

foi elencado por um 

único professor, não 

sendo 

necessariamente o 

mesmo, em todos os 

tópicos, o que 

preocupa muito, 

pois a formação 

humanista está 

elencada em todos 

os Projetos 

Pedagógicos e 

deveria ser 
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autêntica em sua 

integralidade para 

todos os professores 

e não para um 

único, superando a 

formação técnica e 

envolvendo valores 

intelectuais, éticos, 

estéticos e afetivos 

no exercício do 

trabalho educativo. 

 

 

PROFESSOR 

04 

Desejo de ensinar. 

Docência como 

vocação. 

Prazer de ensinar. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

 

PROFESSOR 

05 

Saber profissional 

necessário para a 

construção do 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 
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conhecimento e 

formação 

discente. 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

 

 

 

PROFESSOR 

06 

Pesquisa 

associada à 

vivência.  

Aplicabilidade 

como forma de 

crescimento 

pessoal e 

profissional.  

Dar retorno à 

sociedade. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

PROFESSOR 

07 

Saber profissional 

necessário para a 

construção do 

conhecimento e 

formação 

discente. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 
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PROFESSOR 

08 

Relação diária 

professor e aluno. 

 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

PROFESSOR 

09 

Relação diária 

professor e aluno. 

 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

10 

Relação diária 

professor e aluno. 

 

 

Vivências e 

habilidades. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 
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PROFESSOR 

11 

 

Vivências e 

habilidades. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

12 

Vivências e 

habilidades 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

13 

Vivências e 

habilidades. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 
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PROFESSOR 

14 

Vivências e 

habilidades. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

15 

Legitimação. 

Vivências e 

habilidades 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

16 

Legitimação. 

Formação 

Humanista. 

Vivências e 

habilidades. 

 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 
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PROFESSOR 

17 

Legitimação. 

Interação → teoria 

→ prática → 

didática. 

 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

18 

Qualidade na 

Formação. 

Profissionalização 

Docente → 

intensa em 

Ciências da 

Educação → 

maior relação com 

a complexidade da 

docência. 

Interação → teoria 

→ prática → 

didática. 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

PROFESSOR Importância do  - Conhecimento    
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19 Conhecimento da 

Atuação docente. 

Vocação. 

Competência 

 Docente → 

maturidade→ 

legitimação → 

respeito aos 

alunos. 

 

 

 

 

Ação Docente 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

20 

Ações vivenciais 

com os alunos. 

Postura. 

Transmissão de 

experiências 

Ação Docente - Conhecimento 

 

- Competências 

 

- Habilidades 

 

- Atitudes 

   

O saber legitimador da ação docente é um espaço de valorações, onde o processo de formação e autoformação do educador estão repletos 

de escolhas, significações, atribuições, comportamentos, atitudes nem sempre claros e explícitos, tanto para quem busca ensinar quanto para quem 

busca aprender. Essa constatação, tanto nas entrevistas quanto nas sessões de grupos focais, foram observadas as influências axiológicas na 

formação dos professores e da Educação Superior (SILVA, 2000). 

IGNACIO SILVA, 2000 Valores em Educação, Petrópolis: Editora Vozes. 
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Questão nº 04: Considera-se que o professor ensina porque enquanto professa – expõe, apresenta, disponibiliza – um saber que domina, 

sendo a apreensão pelo outro – principal ou exclusivamente responsabilidade do aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃ

O 

CATEGORIA SUBCATEGORI

A 

PONTOS 

CONVERGENTE

S 

PONTOS 

DIVERGENTES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

PROFESSOR 

01 

Responsabilidade 

Compartilhada 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada 

 

Apropriação do 

saber. 

 

-Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

- Troca de 

Conhecimentos. 

- Aprendizagem: 

competência do 

aluno. 

 

-Ensino: 

competência do 

professor. 

 

- Utilização de 

técnicas para 

melhoria do 

aprendizado do 

aluno. 

 

- Importância da 

leitura da turma por 

Análise dos Pontos 

Convergentes 

 

O quesito 

Responsabilidade 

Compartilhada foi 

elencado pelos 20 

(vinte) professores 

entrevistados 

havendo, portanto, 

unanimidade entre 

todos que o domínio 

do saber é da 

responsabilidade de 

ambos: professor e 

alunos, apesar de 
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parte do professor. que alguns em outros 

momentos colocam 

que o professor 

ensina e o aluno é 

que aprende 

havendo uma 

incoerência tanto no 

discurso quanto nas 

ações durante as 

sessões realizadas 

nos grupos focais 

provando mais uma 

vez que a teoria 

muitas vezes se 

dissocia da prática. 

PROFESSOR 

02 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada 

 

Apropriação do 

saber. 

 

- Doação de 

Conhecimento. 

 

 

- Proatividade. 

 

-Relação Dialética. 

 

- Responsabilidade 

Unilateral. 

Outro ponto que 

todos os professores 

entrevistados 

concordaram foi 

quanto a troca de 

conhecimentos que 
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Metodologias 

Ativas. 

 

 

-Professor 

Facilitador. 

aqui apesar de 

somente um 

professor ter 

colocado a 

importância da 

utilização de 

técnicas para 

melhoria do 

aprendizado dos 

alunos, creio que 

elas se completam, 

pois se troco 

conhecimentos, 

conheço melhor 

meus alunos e, 

portanto pesquiso 

técnicas que se 

adequem à realidade 

da turma com a qual 

estou interagindo. 
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Na doação de 

conhecimentos os 

20 (vinte) 

professores 

entrevistados tem a 

mesma opinião. Que 

o professor “doa” 

conhecimentos, 

ainda para a maioria 

existe a dificuldade 

da concepção de 

professor “facilitador 

ou mediador da 

construção da 

aprendizagem”. 

Existe ainda um 

conflito de termos, 

nomenclaturas, 

posturas que revelam 

apesar do discurso o 

professor tradicional, 
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da Educação 

Bancária ainda 

muito presente no 

Ensino Superior 

(FREIRE, 2010). 

PROFESSOR 

03 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada 

 

Apropriação do 

saber. 

 

Metodologias 

Ativas. 

 

  

 

Análise dos Pontos 

Divergentes 

 

- Um professor 

elencou que: 

Aprendizagem: 

competência do 

aluno. 

-Ensino: 

competência do 

professor, já se 

elenca também a 

Responsabilidade 

Unilateral. 

 

Essa afirmação faz 
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com que se reporte 

as sessões de grupo 

focal quando das 

propostas elencadas 

e as resistências 

apresentadas ao 

novo; inusitado, 

quando nas rodas de 

conversa se passava 

a palavra para cada 

integrante de cada 

grupo e um 

determinado 

integrante 

respondeu: “para 

mim não acrescentou 

nada; vou continuar 

sendo quem sou; já 

sou doutor e meu 

título me basta para 

estar aonde estou” 
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(sic). 

Sabe-se também que 

a Educação Superior 

clama por mudanças 

urgentes e de acordo 

com o Instrumento 

de Avaliação de 

Curso de Graduação 

do Ministério da 

Educação em seu 

primeiro eixo: 

Dimensão 

Pedagógica – 

Estrutura 

Curricular – diz o 

seguinte: “quando a 

estrutura curricular 

implantada 

contempla de 

maneira excelente 

em uma análise 
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sistêmica e global os 

aspectos: 

flexibilidade; 

interdisciplinaridade; 

acessibilidade 

pedagógica e 

atitudinal; 

articulação entre 

teoria e prática” 

(INEP, 2015, p.5). 

 

Somente um 

professor ao ser 

entrevistado pontuou 

ao responder esta 

pergunta a 

importância da 

leitura da turma 

por parte do 

professor o que 

mais uma vez 
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demonstra que a 

maioria ainda não 

conseguiu, ou pelo 

menos se sensibilizar 

sobre a necessidade 

de se conhecer os 

alunos com os quais 

irão conviver 

durante o semestre, 

ou quem sabe, por 

vários semestres 

dependendo de 

quantas disciplinas 

esse professor 

ministra no curso em 

questão. 

PROFESSOR 

04 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

Transformar o 

não saber em 

saber. 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada 

 

Apropriação do 

saber. 

  

 

Novamente um 

único professor, não 

necessariamente o 

mesmo, respondeu 

da importância 
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Possibilitar a 

apreensão do 

conhecimento. 

 Relação Dialética 

entre professor e 

alunos; Formação 

do Professor 

Facilitador o que 

comprova mais uma 

vez a dificuldade de 

assimilação.Aqui se 

destaca o saber e o 

fazer do professor 

desprovido de 

especificidade de 

conhecimento de 

diversas áreas do 

saber, que promove 

uma condição 

diferenciada do que 

se espera de uma 

profissão, ou seja, 

“conhecimento 

específico de alto 
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nível” não existindo 

ainda em sua 

formação de base a 

preocupação da 

multiplicidade de 

saberes tornando-se 

muito complexo para 

o professor se 

remeter e assimilar 

de imediato as 

Políticas 

Educacionais para o 

Ensino Superior que 

exige dele 

abordagem 

sistêmica, sem 

mesmo saber do que 

se trata. 

 

Como ser facilitador 

da aprendizagem; 
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como trabalhar com 

metodologias ativas, 

apesar de estar em 

seus Projetos 

Pedagógicos sem 

nunca terem tido 

alguma Formação 

Continuada a 

respeito de tais 

assuntos? 

PROFESSOR 

05 

Aprendizagem é 

de competência 

do aluno. 

O ensino de 

competência do 

professor. 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada 

 

Apropriação do 

saber. 

   

PROFESSOR 

06 

A 

responsabilidade 

do aprendizado 

recai totalmente 

no aluno, segundo 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada 

 

Apropriação do 

saber. 
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a interpretação do 

professor. 

PROFESSOR 

07 

Utilização de 

técnicas e 

referências para 

melhoria do 

rendimento dos 

alunos. 

Apreender os 

conhecimentos 

importantes à 

atividade 

profissional. 

Importância da 

leitura da turma 

pelo professor 

para condução 

criativa e com 

qualidade do 

conteúdo a ser 

contextualizado. 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada 

 

Apropriação do 

saber. 

   



725 
 

PROFESSOR 

08 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Troca de 

Conhecimentos.  

 

Ensino e 

Aprendizagem 

-Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

-Proporcionar a 

apropriação do 

conhecimento 

-Metodologias 

Ativas 

   

PROFESSOR 

09 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Troca de 

Conhecimentos.  

 

Ensino e 

Aprendizagem 

-Responsabilidade 

Compartilhada. 

-Proporcionar a 

apropriação do 

conhecimento. 

-Metodologias 

Ativas. 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

10 

Responsabilidade 

compartilhada. 

Troca de 

Conhecimentos.  

 

Ensino e 

Aprendizagem 

-Responsabilidade 

Compartilhada. 

-Proporcionar a 

apropriação do 

conhecimento. 

   

PROFESSOR Responsabilidade Ensino e -Responsabilidade    
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11 

 

compartilhada. 

Troca de 

Conhecimentos.  

Aprendizagem Compartilhada. 

-Proporcionar a 

apropriação do 

conhecimento. 

PROFESSOR 

12 

Doação de 

Conhecimento.  

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

do Professor. 

   

PROFESSOR 

13 

Doação de 

Conhecimento.  

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

do Professor. 

   

PROFESSOR 

14 

Doação de 

Conhecimento.  

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

do Professor. 

   

PROFESSOR 

15 

Doação de 

Conhecimento.  

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

do Professor. 

   

PROFESSOR 

16 

Doação de 

Conhecimento.  

 

Relação de 

Proatividade. 

 

Conhecimento 

Dinâmico. 

 

Ensino e 

Aprendizagem 

- Responsabilidade 

do Professor. 

 

- Dinamismo na 

Relação do Saber. 

 

- Conhecimento 

crítico e 

Autocrítico. 
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Conhecimento 

Crítico. 

 

- Educação 

Libertadora. 

PROFESSOR 

17 

Relação Dialética. 

 

Relação →de 

corresponsabilida

de →empenhos 

de ambas as 

partes →para 

haver 

→aprendizagem 

→ que culminem 

→ atitudes. 

 

Conhecimento 

Dinâmico. 

Ensino e 

Aprendizagem 

Relação Dialética. 

 

Dinamismo na 

Relação do Saber. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

18 

Responsabilidade 

unilateral. 

 

Relação → 

Ensino e 

Aprendizagem 

- Despertar a 

atenção. 

 

- Motivação. 
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professor → 

tornar a disciplina 

atraente → aluno 

→ apreensão → 

conhecimento. 

 

- Apreensão do 

Conhecimento. 

PROFESSOR 

19 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Responsabilidade 

→ maior → 

professor → 

despertar → 

aluno → o 

conhecimento 

→já vivenciado e 

experimentado → 

previamente. 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Interação 

Dinâmica. 

Professor 

facilitador 

   

 

 

 

 

PROFESSOR 

20 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Professor → 

Ensino e 

Aprendizagem 

Responsabilidade 

Compartilhada. 

 

Interação 
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facilitador desse 

processo → aluno 

→ também 

assume → 

responsabilidade 

junto com o 

professor 

Dinâmica. 

Professor 

facilitador 

Segundo Sacristán, et.al.(2011), o conhecimento do docente do Ensino Superior para realizar a prática não é apenas possível pelo 

conhecimento científico adquirido em sua formação acadêmica, e tão pouco pela sua experiência profissional, mas tem que vir revestida de 

criatividade, pelo desejo do novo diante a complexidade do ato de ensinar a aprender ao mesmo tempo, onde sua formação acadêmica não prevê 

essa situação exigida atualmente pelo Sistema Educacional Brasileiro. 

O conhecimento do docente para realizar a prática de ensino salienta-se não apenas no que estão nas Diretrizes Curriculares Nacionais de seus 

Cursos, mas também pelo conhecimento que se constrói e reconstrói no exercício juntamente com os alunos, sobre o quê e porque fazer.  Essa 

decisão se vê embasada em seu conhecimento de referência juntamente com o conhecimento de referência de seus alunos, que elencarão as 

competências de todos daquilo que é adquirido pela experiência vivida ao longo da formação, que culminará em atitudes que é a atuação como 

profissional.   

José GimenoSacristán; Ángel I. Pérez Gómez; Juan Bautista Martínez Rodríguez; Jurjo Torres Santomé; Félix Angulo Rasco; Juan Manuel Álvarez 

Méndez. EDUCAR POR COMPETÊNCIAS. PORTO ALEGRE: Editora: Penso, 2011. 

 

 

 

https://www.grupoa.com.br/autor/jose-gimeno-sacristan.aspx
https://www.grupoa.com.br/autor/angel-i-perez-gomez.aspx
https://www.grupoa.com.br/autor/juan-bautista-martinez-rodriguez.aspx
https://www.grupoa.com.br/autor/jurjo-torres-santome.aspx
https://www.grupoa.com.br/autor/felix-angulo-rasco.aspx
https://www.grupoa.com.br/autor/juan-manuel-alvarez-mendez.aspx
https://www.grupoa.com.br/autor/juan-manuel-alvarez-mendez.aspx
https://www.grupoa.com.br/livros/penso
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Questão nº 05: O professor ensina porque enquanto é especialista da função de estabelecer, fundamentado em saber próprio, a ligação 

entre os dois polos de que é mediador – o saber e o aluno? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PONTOS 

CONVERGENTES 

PONTOS 

DIVERGENTES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

 

 

PROFESSOR 

01 

Observa-se o 

desconforto do 

professor em 

buscar 

justificativa para 

não responder a 

esse 

questionamento.  

Deixei-o bem a 

vontade 

perguntando se 

queria passar para 

outra pergunta. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

 

Troca de 

Experiências. 

- Ligação entre 

saberes: teóricos e 

práticos. 

 

-Saber 

compartilhado. 

 

- Troca de 

experiências entre 

professores e alunos. 

 

- Mediação de 

saberes. 

Não pontuaram 

pontos 

divergentes. 

 

Análise dos 

Pontos 

Convergentes 

 

Os 20 (vinte) 

professores foram 

unânimes em 

responder que 

fazer a ligação 

entre o saber e o 

aluno é a função da 

mediação do 

professor, porém 

esta função é de 

uma complexidade, 

pois prevê uma 
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relação dialógica 

entre professor e 

PROFESSOR 

02 

Medir 

Transformar 

Conexão entre o 

saber e o 

estudante. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

Saber próprio  Aluno que autoriza 

ou não o saber 

compartilhado; a 

troca de 

experiências; a 

mediação de 

saberes e o 

próprio saber do 

professor. 

PROFESSOR 

03 

Saber próprio. 

Ligação entre 

saberes: teóricos e 

práticos. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

  Em muitas falas 

durante a 

entrevista, no 

discurso teórico ela 

é clara, mas na 

ação das sessões do 

grupo focal torna-

se contraditória 

pressupondo-se um 

discurso mais 
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pragmático do que 

uma vivência real. 

Os professores 

querem realmente 

que os alunos 

aprendam, mas o 

caminho que eles 

trilham em direção 

à aprendizagem 

nem sempre é 

conhecido pelo 

professor. 

Todo professor 

deveria ter claro 

que seu lugar como 

“ensinante” não é 

um lugar de sujeito 

intocável; 

confortável; 

presumível que tem 

respostas para tudo. 
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Porém, seu saber 

pode ser 

“desmoronado” por 

qualquer aluno com 

uma simples 

pergunta relativa a 

um dado que para o 

aluno seja 

importante, com o 

qual o professor 

jamais tenha se 

preocupado, pois 

nenhum professor, 

por mais que se 

prepare, pode 

esperar por todas as 

perguntas que 

permeiam o 

universo dos alunos 

PROFESSOR 

04 

O saber não é 

propriedade do 

Mediação Ligação entre 

saberes. 
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professor. 

Saber 

compartilhado. 

Troca de 

experiências entre 

professores e 

alunos. 

 

Troca de 

Experiências. 

PROFESSOR 

05 

O saber não é 

propriedade do 

professor. 

Saber 

compartilhado. 

Troca de 

experiências entre 

professores e 

alunos. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

 

Troca de 

Experiências. 

   

PROFESSOR 

06 

A mediação do 

saber e o interesse 

pelo saber 

caminham 

juntamente no 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

 

Troca de 

Experiências. 
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processo de 

ensino – 

aprendizagem. 

PROFESSOR 

07 

A mediação do 

saber e o interesse 

pelo saber 

caminham 

juntamente no 

processo de 

ensino – 

aprendizagem. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

 

Troca de 

Experiências. 

   

PROFESSOR 

08 

Medir 

Transformar 

Conexão entre o 

saber e o 

estudante. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

 

Troca de 

Experiências. 

   

PROFESSOR 

09 

Saber próprio. 

Ligação entre 

saberes: teóricos e 

práticos. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

   

 

 

 

PROFESSOR Saber próprio. Mediação Ligação entre    
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10 Ligação entre 

saberes: teóricos e 

práticos. 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

PROFESSOR 

11 

 

Saber próprio. 

Ligação entre 

saberes: teóricos e 

práticos. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

   

PROFESSOR 

12 

Saber próprio. 

Ligação entre 

saberes: teóricos e 

práticos. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

   

 

 

 

PROFESSOR 

13 

Saber próprio. 

Ligação entre 

saberes: teóricos e 

práticos. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

   

PROFESSOR 

14 

Saber próprio. 

Ligação entre 

saberes: teóricos e 

práticos. 

Mediação Ligação entre 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

   

PROFESSOR 

15 

Professor 

Facilitador. 

 

 

Ligação entre 

saberes. 
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Mediador da 

Aprendizagem. 

Formação 

Humanística e 

Social. 

Mediação Troca de 

Experiências. 

PROFESSOR 

16 

Professor 

Facilitador. 

Mediador da 

Aprendizagem. 

Formação 

Humanística e 

Social 

 

 

Mediação 

Ligação entre 

saberes. 

Troca de 

Experiências. 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

17 

Professor → 

Intermediador → 

entre o saber → e 

o aluno. 

Professor → 

motivador→ do 

aluno → na 

realização de 

troca→ saberes→ 

Mediação Relação de Saberes. 

Professor 

intermediador. 

Motivação. 

Mudanças 

Significativas. 
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experiências. 

PROFESSOR 

18 

Professor → 

Intermediador → 

entre o saber → e 

o aluno. 

Professor → 

motivador→ do 

aluno → na 

realização de 

troca→ saberes→ 

experiências. 

Mediação Relação de Saberes. 

Professor 

intermediador. 

Motivação. 

Mudanças 

Significativas. 

   

PROFESSOR 

19 

Professor → 

Intermediador → 

entre o saber → e 

o aluno. 

Professor → 

motivador→ do 

aluno → na 

realização de 

troca→ saberes→ 

experiências. 

Mediação Relação de Saberes. 

Professor 

intermediador. 

Motivação. 

Mudanças 

Significativas. 
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PROFESSOR 

20 

Professor → 

Intermediador → 

entre o saber → e 

o aluno. 

Professor → 

motivador→ do 

aluno → na 

realização de 

troca→ saberes→ 

experiências. 

Mediação Relação de Saberes. 

Professor 

intermediador. 

Motivação. 

Mudanças 

Significativas. 

   

Com esse questionamento e reflexões reafirma-se a necessidade premente da Formação Continuada de professores do Ensino Superior, 

pois como dizia Gabriel García Márquez (1983), não se preocupe em ter medo; o medo profissional diante do novo é natural e saudável, sendo 

sinal de responsabilidade, ao quais todos os professores, de qualquer área estão submetidos, pois cada turma nunca será igual a anterior e sempre 

estaremos ensinando e aprendendo. Portanto, o saber é compartilhado, não é propriedade do professor.GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ. NO SE 

PREOCUPE, TENGA MIEDO. IN: EL PAÍS, 1983. 
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Questão nº 06: Como mudar este cenário da atuação sem o reforço somente da profissionalidade do professor? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORI

A 

PONTOS 

CONVERGENTES 

PONTOS 

DIVERGENTES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

 

 

PROFESSOR 

01 

Pesquisa e 

Extensão 

conjuntamente. 

Formação 

Continuada 

Reconhecimento 

Desafios. 

-Educação 

Permanente. 

-Educação 

Continuada. 

-Qualificação do 

Professor. 

- Pesquisa e 

Extensão. 

 

- Limitação do 

número de 

estudantes por 

sala. 

Análise dos 

Pontos 

Convergentes 

 

Sete dos 20 (vinte) 

professores que 

foram entrevistados 

responderam que a  

 

 

 

PROFESSOR 

02 

Educação 

Permanente e 

Continuada. 

Limitação de 

estudantes em sala 

de aula. 

Planejamento. 

Organização. 

Atualização das 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

Educação 

Continuada. 

- Aprofundamento 

Pedagógico. 

 

- Qualidade da 

Prática Educativa. 

 

-  

- Planejamento. 

 

- Organização. 

 

- Atualização das 

aulas. 

 

- Importância do 

Reconhecimento 

Educação 

Permanente e 

Continuada 

seriam os pontos 

fundamentais de 

mudança de 

cenário para 

atuação do 

professor e 
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aulas. 

Aplicação de 

estratégias de 

ensino. 

da Profissão 

Docente. 

 

- Contribuição 

para o 

crescimento. 

Mútuo. 

- 

Empoderamento. 

melhoria na 

qualidade de ensino 

e aprendizagem dos 

alunos. 

O segundo ponto 

elencado por 09 

(nove) entre os 20 

(vinte) professores 

entrevistados 

foram: 

Qualificação 

Profissional e 

Atualização 

Pedagógica que 

para a área da 

saúde, clama por 

mudanças urgentes, 

na atuação do 

professor devido o 

hiato na formação 

acadêmica dos 
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mesmos. 

Já quanto a 

qualidade da 

prática 

educativa06 (seis) 

professores vêem 

como estratégia 

para mudança de 

cenário e 

investimento na 

formação de 

qualidade dos 

alunos enquanto 

profissionais. 

 

Análises dos 

Pontos 

Divergentes 

 

- Somente 01 (um) 

professor entre os 
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20 (vinte) 

entrevistados 

elenca a pesquisa e 

extensão como 

meio para mudança 

de cenário de 

atuação sem se 

basear somente na 

titulação do 

professor e sim na 

sua competência e 

vivência 

profissional 

respeitando a 

regionalidade 

aonde ensina. 

Já outro professor 

argumenta que: 

planejamento; 

organização; 

atualização das 
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aulas seria um 

marco fundamental 

para mudança no 

cenário do Ensino 

Superior e não 

mais o “improviso” 

ou simplesmente 

chegar à sala de 

aula pedir aos 

alunos que “abram 

o livro em tal 

página, leiam, 

discutam e 

apresentem um 

seminário; 

enquanto ele 

professor sequer 

tenha se apropriado 

do assunto” (sic). 

Outro professor 

coloca na entrevista 
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um ponto 

fundamental que é 

o empoderamento. 

O professor 

precisar apropriar-

se do saber que não 

é somente seu, mas 

que também 

precisa 

compartilhar e 

tornar também seu, 

para que os alunos 

se empoderem 

também. 

PROFESSOR 

03 

Importância do 

Reconhecimento 

da Profissão 

Docente. 

Qualificação do 

Professor. 

 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente e 

Continuada. 

Aplicação de 

estratégias de 

ensino. 

Aplicação de 

 -Fenômeno 

Complexo. 

 

- Fortalecimento 

Moral e Ético. 

 

- Qualidade de 
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estratégias para a 

motivação. 

Vida. 

PROFESSOR 

04 

Importância do 

Reconhecimento 

da Profissão 

Docente. 

Qualificação do 

Professor. 

Formação 

Continuada 

Reconhecimento 

Desafios. 

   

 

PROFESSOR 

05 

Transformou-se a 

pergunta para 

facilitar a 

compreensão 

para: como fazer 

da sala de aula um 

ambiente mais 

agradável onde o 

aluno não tenha a 

sua frente somente 

a titulação do 

professor? 

 

Formação 

Continuada 

Reconhecimento 

Desafios. 
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PROFESSOR 

06 

Contribuição para 

o crescimento 

mútuo. 

Formação 

Continuada 

Reconhecimento 

Desafios. 

   

 

PROFESSOR 

07 

Contribuição para 

a aquisição de 

Autonomia do 

Professor. 

Empoderamento. 

Formação 

Continuada 

Reconhecimento 

Desafios. 

   

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

08 

- Educação 

Permanente e 

Continuada. 

- Limitação de 

estudantes em sala 

de aula. 

- Planejamento. 

- Organização. 

- Atualização das 

aulas. 

- Aplicação das 

estratégias de 

Ensino. 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

Educação 

Continuada. 

Aplicação de 

Estratégia de 

Ensino. 
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PROFESSOR 

09 

-Fenômeno 

complexo. 

-Busca pela 

Aprendizagem. 

Aprimoramento 

do saber.  

-Independência da 

figura do 

professor. 

-Motivação para a 

aprendizagem. 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

Educação 

Continuada. 

Aplicação de 

Estratégia de 

Motivação. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

10 

Fragilidade 

Pedagógica. 

 

Educação 

Permanente. 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

Educação 

Continuada. 

Aplicação de 

Estratégia de 

Ensino. 

   

 

 

 

Conscientização 

dos alunos da 

importância da 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 
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PROFESSOR 

11 

 

Formação 

Contínua. 

Educação 

Permanente do 

Professor. 

Educação 

Continuada. 

Aplicação de 

Estratégia de 

Ensino. 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

12 

Aprofundamento 

Pedagógico. 

 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

Educação 

Continuada. 

Metodologias 

Ativas. 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

13 

Aprofundamento 

Pedagógico. 

 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

Educação 

Continuada. 

Metodologias 

Ativas. 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

14 

Aprofundamento 

Pedagógico. 

 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

Educação 

Continuada. 
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Metodologias 

Ativas. 

 

 

 

 

PROFESSOR 

15 

Programas de 

Educação 

Continuada. 

Desenvolvimento 

de Habilidades e 

Competências. 

Qualidade da 

Prática Educativa. 

Conhecimentos 

Compartilhados. 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

 

Educação 

Continuada. 

 

Novas Propostas 

Pedagógicas. 

 

Novos Níveis de 

Saber. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

16 

Programas de 

Educação 

Continuada. 

Desenvolvimento 

de Habilidades e 

Competências. 

Qualidade da 

Prática Educativa. 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

 

Educação 

Continuada. 

 

Novas Propostas 

Pedagógicas. 
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Conhecimentos 

Compartilhados. 

 

Novos Níveis de 

Saber. 

 

 

 

PROFESSOR 

17 

Programas de 

Educação 

Continuada. 

Desenvolvimento 

de Habilidades e 

Competências. 

Qualidade da 

Prática Educativa. 

Conhecimentos 

Compartilhados. 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

 

Educação 

Continuada. 

 

Novas Propostas 

Pedagógicas. 

 

Novos Níveis de 

Saber. 

   

PROFESSOR 

18 

Programas de 

Educação 

Continuada. 

Desenvolvimento 

de Habilidades e 

Competências. 

Qualidade da 

Formação 

Continuada 

Educação 

Permanente. 

 

Educação 

Continuada. 

 

Novas Propostas 
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Prática Educativa. 

Conhecimentos 

Compartilhados. 

Pedagógicas. 

 

Novos Níveis de 

Saber. 

PROFESSOR 

19 

Fortalecimento 

Moral e Ético. 

Desenvolvimento 

do Potencial 

Humano. 

Qualidade de Vida 

→ lazer → cultura 

→ segurança. 

Conhecimento e 

Conduta 

Profissional. 

Formação 

Continuada 

- Desenvolvimento 

do Potencial 

Humano. 

 

- Fortalecimento 

Moral e Ético. 

 

- Qualidade de 

Vida. 

   

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

20 

Formação 

Pedagógica. 

Formação 

Continuada 

Formação 

Pedagógica. 

   

A Faculdade exerce um papel fundamental na formação de professores porque em diferentes situações são vividas, relações interpessoais 

são construídas e novas aprendizagens irão surgindo devido à cumplicidade afetiva que se estabelece entre professor, aluno e o grupo da sala de 

aula estimulando o processo de ensino e aprendizagem. Tudo isso servirá como base para a construção do conhecimento, elenco das 
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competências que culminam em atitudes de ambas as partes. Perceber e conhecer a existência da relação entre afeto, cognição, movimento e 

meio social no desenvolvimento humano é importante para promover o desenvolvimento harmonioso de todos que fazem parte da ação 

pedagógica (ALMEIDA, 2004).  ALMEIDA, A. R. S. A EMOÇÃO NA SALA DE AULA. CAMPINAS: PAPIRUS, 2007. 
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Questão nº 07: Como é ofertado a você professor, a formação continuada tornando-o capaz de construir o seu próprio saber? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PONTOS 

CONVERGENTES 

PONTOS 

DIVERGENTES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

 

PROFESSOR 

01 

Oportunidades. 

 

 

 

 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

-Formação do 

Professor. 

-Formação 

Continuada. 

- Acervo da 

Biblioteca bem 

estruturado. 

Análise dos Pontos 

Convergentes 

 

Dos 20 (vinte) 

professores que 

foram entrevistados, 

14 (quatorze) 

responderam que 

necessitam muito 

de: formação 

continuada; 

encontros 

pedagógicos e 

PROFESSOR 

02 

Encontro 

Pedagógico. 

Liberação para 

Capacitação em 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

-Encontro 

Pedagógico. 

 

- Participação em 

- Oferta de 

Doutorados 

Interdisciplinares. 

 

Participação em 

eventos científicos 

o que vem 

confirmar mais uma 
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Mestrado e 

Doutorado. 

Participação em 

Eventos 

Científicos. 

Eventos Científicos. 

 

- Coerência. 

-Mestrados e 

Doutorados. 

- Qualidade. 

- Acervo da 

Biblioteca 

digitalizado. 

 

- Liberação de 

Professores para 

cursarem 

Mestrado e 

Doutorado, caso 

seja uma 

Universidade em 

outro Estado ou 

mesmo em outro 

país. 

vez a real 

necessidade da 

Formação 

Continuada de 

Professores no 

Ensino Superior 

apesar de nos 

Encontros 

Pedagógicos o 

índice de ausência 

ainda ser bastante 

significativo, mas 

que também faz 

com que se reflita 

sobre a necessidade 

PROFESSOR 

03 

Formação do 

Professor. 

Coerência 

Qualidade. 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

  De um diálogo 

maior entre os pares 

para se abordar 

temas não só do 

interesse da 

Instituição como 
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também de interesse 

dos professores, que 

com certeza terá 

adesão mais 

significativa. 

A maioria dos 

professores 

entrevistados, 

também colocou 

como prioridade, a 

participação em 

eventos científicos 

que faz parte da 

Formação 

Continuada e que 

está diretamente 

relacionada com a 

área de atuação de 

cada um dos 

entrevistados. 

O que a Instituição 
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necessita 

compreender é que 

Formação 

Continuada não se 

restringe a 

intramuros; ela se 

expande para 

extramuros na troca 

de experiências com 

outros pares. 

Essa colocação nas 

entrevistas que 

correspondeu a 

maioria elenca 

outros pontos 

convergentes entre 

os entrevistados que 

diz respeito a: 

qualidade de 

ensino; a coerência 

do currículo e a 
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atualização dos 

professores em 

Programas de 

Mestrado e 

Doutorado que 

amplia o horizonte 

por meio de 

pesquisa; 

atualização 

constante; a 

qualidade da 

informação e 

formação que será 

oferecida aos 

professores e 

consequentemente 

aos alunos. 

PROFESSOR 

04 

Importância da 

Formação 

Continuada. 

Necessidade de 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

  Análise dos Pontos 

Divergentes 

Um único professor 

na entrevista coloca 
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maior oferta por 

parte da IES. 

que a IES precisa 

ter um acervo 

bibliográfico bem 

estruturado e 

digitalizado. Crê-se 

que esse professor 

pouco frequenta a 

Biblioteca da IES, 

pois o acervo é 

atualizado 

semestralmente e a 

Biblioteca Virtual 

que se chama 

“Minha Biblioteca” 

já existe a mais de 

dois anos com mais 

de 5.000 (cinco mil) 

títulos.  

PROFESSOR 

05 

Cursos de 

Aperfeiçoamento.  

Acervo de 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

  Somente outro 

professor pontuou 

na entrevista a 
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Biblioteca muito 

bem estruturado. 

Liberação para 

eventos científicos 

com escalas no 

semestre. 

Maiores 

dificuldades 

quanto à 

participação em 

Mestrados e 

Doutorados pelo 

deslocamento para 

grandes centros. 

Oferta de 

Doutorado 

interdisciplinar. 

necessidade de 

Liberação de 

Professores para 

cursarem Mestrado 

e Doutorado, caso 

seja uma 

Universidade em 

outro Estado ou 

mesmo em outro 

país, quando lhe foi 

pontuado se 

conhecia o Plano de 

Cargo, Salários e 

Carreira, pois no 

mesmo está como 

direito do professor 

a liberação para 

Cursar Mestrado ou 

Doutorado e todas 

as regras para tal. 

Quando respondeu 
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que quando foi 

contratado recebeu 

o mesmo, leu, mas 

não se ateve a esses 

“detalhes” (sic). Foi 

orientado que 

retornasse ao 

Departamento de 

Recursos Humanos 

da IES e se 

informasse 

detalhadamente 

sobre esta questão 

que atualmente lhe 

interessa. 

PROFESSOR 

06 

Acervo de 

Biblioteca muito 

bem estruturado e 

arquivos 

digitados. 

Mediação em sala 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 
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de aula. 

PROFESSOR 

07 

Não soube opinar 

sobre este 

questionamento 

na entrevista. 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

   

 

 

 

 

PROFESSOR 

08 

Liberação para 

capacitação em 

Mestrado e 

Doutorado. 

Participação em 

eventos 

científicos. 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

   

PROFESSOR 

09 

Formação do 

Professor. 

Coerência 

Qualidade. 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

   

PROFESSOR 

10 

Formação do 

Professor. 

Coerência 

Qualidade. 

 

Formação 

Continuada. 

 

Construção do 

Saber. 
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Sistemática. 

PROFESSOR 

11 

 

Formação do 

Professor. 

Coerência 

Qualidade. 

Sistemática 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

   

PROFESSOR 

12 

Formação do 

Professor. 

Coerência 

Qualidade. 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

   

PROFESSOR 

13 

Formação do 

Professor. 

Coerência 

Qualidade. 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

   

 

 

 

PROFESSOR 

14 

Formação do 

Professor. 

Coerência 

Qualidade. 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

   

 

 

 

PROFESSOR 

15 

Formação do 

Professor. 

Reunião de 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 
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Colegiado e NDE. 

Reuniões de 

Gestores 

Pedagógicos. 

PROFESSOR 

16 

Formação 

Permanente de 

Professores. 

Congressos → 

Simpósios → 

Encontros. 

 

Falta Formação 

Pedagógica 

Formação 

Continuada. 

 

Construção do 

Saber. 

- Busca por novos 

caminhos. 

 

-Formação 

Pedagógica. 

   

PROFESSOR 

17 

Formação 

Permanente de 

Professores. 

Congressos → 

Simpósios → 

Encontros. 

 

Falta Formação 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

- Busca por novos 

caminhos. 

 

-Formação 

Pedagógica. 
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Pedagógica 

PROFESSOR 

18 

Formação 

Permanente de 

Professores. 

Aprendizagem 

Contínua. 

Agentes de 

Aprendizagem → 

a própria pessoa 

→ a escola → 

lugar de 

crescimento 

profissional 

permanente.  

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

- Busca por novos 

caminhos. 

 

-Formação 

Pedagógica. 

 

   

PROFESSOR 

19 

Formação 

Permanente de 

Professores. 

Congressos → 

Simpósios → 

Encontros. 

 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

- Busca por novos 

caminhos. 

 

-Formação 

Pedagógica. 
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Falta Formação 

Pedagógica 

 

PROFESSOR 

20 

Formação 

Permanente de 

Professores. 

Congressos → 

Simpósios → 

Encontros. 

 

Falta Formação 

Pedagógica 

Formação 

Continuada. 

Construção do 

Saber. 

- Busca por novos 

caminhos. 

 

-Formação 

Pedagógica. 

 

   

O Professor do Ensino Superior necessita conquistar sua autonomia não confundindo com a autonomia de sua profissionalização adquirida em sua 

formação acadêmica, mas em sua construção social, construindo seus significados e sentindo no processo de ensino e aprendizagem seu papel de 

ensinante e aprendente, agente das necessidades dos sujeitos, da instituição, comunidade e sociedade. Pensar a autonomia no processo de 

profissionalização docente indica que a decisão não pode imprimir-se na base de um agente educacional, mas na base do coletivo. 
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Questão nº 08: A Formação Continuada do Professor na Área da Saúde possibilita e desenvolve a construção de competências e atitudes, 

por parte de quem ensina de modo a tornar quem aprende capaz de transformar a informação em seu, o conhecimento? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PONTOS 

CONVERGENTES 

PONTOS 

DIVERGENTES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

PROFESSOR 

01 

Entende-se que o 

professor propõe 

atualização 

constante, pois 

caso contrário, 

além de seus 

alunos se 

desmotivaram, os 

assuntos se 

tornarão 

obsoletos. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

- Competências. 

- Atitudes. 

-Produção de 

saberes. 

- Aulas dinâmicas. 

-Qualificação 

Profissional. 

- Mediação entre 

aluno e 

conhecimento. 

Não houve pontos 

divergentes. 

Análise dos Pontos 

Convergentes 

 

Os 20 (vinte) 

professores 

entrevistados 

concordam que 

Formação 

Continuada dos 

Professores na Área 

da Saúde possibilita 

a construção de: 

competências e 

atitudes por parte 

de quem ensina 

tornando quem 
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aprende capaz de 

transformar 

informação em 

conhecimento. 

 

 

 

PROFESSOR 

02 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

- Motivação por 

parte dos alunos. 

 

-Construção do 

Conhecimento. 

 

-Atualização 

constante. 

 

- Aulas dinâmicas. 

 Concordam também 

que desta forma que 

ambos, professor e 

alunos, produzem 

saberes e trocam 

conhecimento não 

havendo mais lugar 

para aquela ruptura 

de quem ensina: é o 

professor; quem 

aprende: é o aluno. 

 

Por meio das 

sessões de grupo 

focal, pontuaram 

nas entrevistas que 

aulas dinâmicas 
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auxiliam muito no 

elenco de 

competência e 

atitudes e fazer 

“seu” o 

conhecimento. 

 

Apontaram que 

quanto mais os 

professores se 

qualificarem 

melhor será sua 

atuação em sala de 

aula. 

Não a qualificação 

por titulação 

somente, mas pela 

Formação 

Continuada; pelas 

atuais propostas 

pedagógicas que até 
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então 

desconheciam. 

 

Expuseram nas 

entrevistas que com 

Formação 

Continuada; 

Propostas 

Pedagógicas 

atualizadas; 

atualização 

constante; aulas 

dinâmicas os 

alunos com certeza 

se sentirão mais 

motivados e o 

processo de ensino 

e aprendizagem 

acontecerá de forma 

significativa. 
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PROFESSOR 

03 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

- Ensino coerente 

com a realidade. 

  

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

04 

Atualização 

constante do 

professor. 

Motivação por 

parte dos alunos. 

Aulas dinâmicas. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

 

 

PROFESSOR 

05 

Atualização 

constante do 

professor. 

Motivação por 

parte dos alunos. 

Aulas dinâmicas. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

 

 

 

 

PROFESSOR 

06 

 Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 
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conhecimentos.  

PROFESSOR 

07 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

PROFESSOR 

08 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

PROFESSOR 

09 

Capacidade. 

Transformação da 

informação em 

conhecimento. 

Construção de 

competências e 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 
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atitudes. 

Contribuição 

Social. 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

10 

Ensino coerente 

com a realidade. 

Qualificação 

profissional. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Mediação entre 

aluno e 

conhecimento. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

 

 

PROFESSOR 

11 

 

Ensino coerente 

com a realidade. 

Qualificação 

profissional. 

Construção de 

competências e 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 
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atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Mediação entre 

aluno e 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

12 

Ensino coerente 

com a realidade. 

Qualificação 

profissional. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Mediação entre 

aluno e 

conhecimento. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

13 

Ensino coerente 

com a realidade. 

Qualificação 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 
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profissional. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Mediação entre 

aluno e 

conhecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

14 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Produção de 

saberes. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

 

PROFESSOR 

15 

Concretização da 

aprendizagem. 

Construção de 

competências e 

atitudes. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 
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Produção de 

saberes. 

PROFESSOR 

16 

Construção do 

Conhecimento. 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

 

 

PROFESSOR 

17 

 

Construção do 

Conhecimento. 

 

Formação 

Continuada 

 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

18 

 

Construção do 

Conhecimento. 

 

Formação 

Continuada 

 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

 

 

 

PROFESSOR 

19 

Construção do 

conhecimento 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

PROFESSOR 

20 

Construção do 

conhecimento 

Formação 

Continuada 

Competências, 

atitudes e 

conhecimentos. 

   

A profissão docente, portanto, é uma construção social identificando-se além dos condicionantes reproduzidos e prescritos de uma prática, pela 

interação dos atores sociais que mobilizam, adaptam e recriam as ações em seu meio. Essa redefinição da profissão do professor, ou melhor, a 

Formação Continuada, a atualização constante, não só configura no espaço externo ao indivíduo e peculiar à profissão, mas também a sua 
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condição pessoal. Deve existir o desejo de autonomia e ressignificação. Ressignificar somente será alcançado a partir de agentes que imprimam 

singularidade e originalidade em seus atos, podendo ser destacados como profissionais , num processo que se interpreta atualmente como 

profissionalização. 
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Questão nº 10: Que tipo de relação os saberes profissionais dos professores da Área da Saúde tem com as Ciências da Educação? 

UNIDADE DE 

REGISTRO 

UNIDADE DE 

SIGNIFICAÇÃO 

CATEGORIA SUBCATEGORIA PONTOS 

CONVERGENTES 

PONTOS 

DIVERGENTES 

OBSERVAÇÕES 

DA 

PESQUISADORA 

 

PROFESSOR 

01 

 

Teoria associada à 

prática. 

 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

-Saberes 

Compartilhados. 

 

- Relação entre as 

áreas de saúde e 

educação. 

Não há pontos 

divergentes entre 

os professores 

entrevistados. 

Análise dos Pontos 

Convergentes 

 

 

 

 

PROFESSOR 

02 

Relação estreita 

entre a área de 

saúde e educação. 

Amparo das 

Ciências da 

Educação nos três 

níveis de atenção a 

saúde: primária; 

secundária e 

terciária. 

Parceria no Ensino 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

Escolha de 

Metodologias. 

 

Interdisciplinaridade. 

 

Saberes 

Transversais. 

 

Construção de 

Instrumentos 

Avaliativos. 

 Os 20 (vinte) 

professores 

entrevistados 

concordaram que 

deve existir entre as 

áreas da Saúde e 

Educação “saberes 

compartilhados”, 

pois, esta relação 

entre as áreas após 

as vivências nas 
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Técnico e Superior. sessões de grupo 

focal fez com que 

compreendessem a 

real importância, 

por exemplo, de um 

pedagogo na equipe 

de Cursos da Área 

da Saúde para 

estabelecer essa 

relação estreita 

entre a Educação 

para com a saúde 

trazendo às equipes 

meias para a 

construção de 

instrumentos 

avaliativos; escolha 

de metodologias, 

ou melhor dizendo, 

de propostas 

pedagógicas, que se 
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adequem aos 

Cursos, as turmas; 

no tocante à relação 

professor e aluno, 

pois colocamos em 

nossos Projetos 

Pedagógicos que 

pretendemos formar 

profissionais 

humanistas, quando 

nossa formação foi 

puramente técnica 

(sic). 

 

Demonstraram a 

mesma opinião em 

relação a temas e 

saberes: 

transversais e 

interdisciplinares, 

de acordo com 
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nossos momentos 

nos grupos focais 

foram percebidos 

nitidamente, que é 

possível, pois, 

fomos a cada nova 

sessão desafiados 

com propostas e 

temas geradores que 

jamais 

imaginaríamos ser 

capazes de realizar, 

porque não faziam, 

até então, parte de 

nossa práxis. 

Um universo de 

opções se abriu aos 

nossos olhos e 

terminamos o que já 

chamamos de uma 

primeira e 



782 
 

esperamos que não 

seja a única, de 

inúmeras, Formação 

Continuada, 

fortalecidos e com 

outro olhar sobre a 

o Perfil do Egresso 

dos Cursos de 

Saúde (sic). 

 

 

 

 

PROFESSOR 

03 

Saberes 

Compartilhados. 

Planejamento; 

execução do 

Projeto Pedagógico. 

Escolha de 

Metodologias. 

Construção de 

instrumentos 

avaliativos. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

Ensino 

Aprendizagem 

Participativo e 

dialógico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

Saberes 

Compartilhados. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

Rigor Metodológico.   



783 
 

04 Planejamento; 

execução do 

Projeto Pedagógico. 

Escolha de 

Metodologias. 

Construção de 

instrumentos 

avaliativos. 

 

 

PROFESSOR 

05 

Transmissão de 

Conhecimento. 

 

Métodos eficientes 

da educação. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

   

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

06 

Construção de 

novos saberes.  

Interdisciplinaridad

e. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

   

 

 

 

PROFESSOR 

07 

Construção de 

novos saberes.  

Interdisciplinaridad

e. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 
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PROFESSOR 

08 

Precariedade na 

relação entre as 

áreas da Educação 

e Saúde. 

Desconhecimento 

do saber 

pedagógico e 

metodológico. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

   

 

 

 

 

PROFESSOR 

09 

Saberes 

Compartilhados. 

Planejamento; 

execução do 

Projeto Pedagógico. 

Escolha de 

Metodologias. 

Construção de 

instrumentos 

avaliativos. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

Saberes→ 

Transversais. 

Ensino 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 
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10 Aprendizagem → 

Participativo; 

Dialógico. 

Rigor 

metodológico. 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

11 

 

Saberes→ 

Transversais. 

Ensino 

Aprendizagem → 

Participativo; 

Dialógico. 

Rigor 

metodológico. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

   

 

 

 

PROFESSOR 

12 

Saberes → 

Transversais. 

Ensino 

Aprendizagem → 

Participativo; 

Dialógico. 

Rigor 

metodológico. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 
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Saber Profissional. 

 

 

 

PROFESSOR 

13 

Saberes → 

Transversais. 

Ensino 

Aprendizagem → 

Participativo; 

Dialógico. 

Rigor 

metodológico. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

   

 

 

PROFESSOR 

14 

Rompimento entre 

→ Saberes →  

Transversais. 

 

Ruptura→ 

Bacharelados: 

Saúde→ 

Licenciaturas: 

Educação. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

   

 

 

 

Rompimento entre 

→ Saberes → 

Transversal. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 
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PROFESSOR 

15 

 

Ruptura → 

Bacharelados: 

Saúde → 

Licenciaturas: 

Educação. 

Interdisciplinaridad

e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

16 

Rompimento entre 

→ Saberes → 

Transversal. 

 

Ruptura → 

Bacharelados: 

Saúde → 

Licenciaturas: 

Educação. 

Interdisciplinaridad

e. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

   

PROFESSOR 

17 

Rompimento entre 

→ Saberes → 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 
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Transversal. 

 

Ruptura → 

Bacharelados: 

Saúde → 

Licenciaturas: 

Educação. 

Interdisciplinaridad

e. 

 

 

PROFESSOR 

18 

Rompimento entre 

→ Saberes → 

Transversal. 

 

Ruptura → 

Bacharelados: 

Saúde → 

Licenciaturas: 

Educação. 

Interdisciplinaridad

e. 

Prática de Ensino – 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 
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Aprendizagem. 

Práticas de 

Educação e Saúde. 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

19 

Rompimento entre 

→ Saberes → 

Transversal. 

 

Ruptura → 

Bacharelados: 

Saúde → 

Licenciaturas: 

Educação. 

Interdisciplinaridad

e. 

Prática de Ensino – 

Aprendizagem. 

Práticas de 

Educação e Saúde. 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROFESSOR 

20 

Precariedade na 

relação entre as 

áreas da Educação 

Relações de 

Saberes 

Práticas 

Pedagógicas. 
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e Saúde. 

Desconhecimento 

do saber 

pedagógico e 

metodológico. 

Multiplicidade de 

saberes. 

A formação, portanto, aparece como elemento de mediação e mobilização para o alcance da profissionalização docente, o que pode ser alcançado 

implementado em um processo de desenvolvimento profissional do professor articulando a um processo de evolução da identidade como 

profissional. Considera-se assim, concordando com  GARCIA (1999), Carlos Marcelo. Formação de Professores para uma Mudança 

Educativa. Porto: Editora Porto, 1999, que a Formação deve ser contínua, não se limitando à Formação inicial, prosseguindo no exercício da 

profissão, constituindo-se em um movimento contínuo de trabalho de aperfeiçoamento que se alterna ao longo da carreira. 

 

 

 

 

 

http://www.livrariacultura.com.br/p/formacao-de-professores-para-uma-mudanca-educativa-667334
http://www.livrariacultura.com.br/p/formacao-de-professores-para-uma-mudanca-educativa-667334
http://www.livrariacultura.com.br/p/formacao-de-professores-para-uma-mudanca-educativa-667334
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ANEXO A – TEXTO TRABALHADO COM OS PROFESSORES 

O HABITUS PROFESSORAL: O OBJETO DOS ESTUDOS SOBRE O ATO DE 

ENSINAR NA SALA DE AULA 

Marilda da Silva 

Universidade do Estado de São Paulo, Faculdade de Ciências e Letras, 

campus de Araraquara. A dissertação denomina-se O movimento a didática 

em questão: alguns de seus embaraços (Silva, 1994). Dela derivou o livro 

Controvérsias em didática (Silva, 1995). A tese, As experiências vividas na 

formação e a constituição do habitus professoral: implicações para o estudo 

da didática (Silva, 1999) foi publicada com o título Como se ensina e como se 

aprende a ser professor: a evidência do habitus professoral e da natureza 

prática da didática (Silva). O habitus professoral Revista Brasileira de 

Educação 153.Maio /Jun. /Jul./Ago. 2005 Nº 29. 

 

INTRODUÇÃO 

Apresentamos, neste artigo, um modo de pensar a estruturação do objeto das 

investigações sobre o ensino na sala de aula, que denominamos habitus professoral. A 

produção dessa ideia iniciou-se no final da década de 1980 com as duas primeiras 

pesquisas que realizamos, e ganhou estruturas mais estáveis com a produção da 

dissertação e da tese, defendidas, respectivamente, em 1994 e 1999.1 Essa arquitetura 

contou com as ideias de Pierre Bourdieu (1983a, 1983b, 1983c, 1983 d, 1989, 1992, 

1996a, 1996b) que culminam na noção de habitus. Outra categoria decisiva para o 

habitus professoral foi a formulada por Edward Palmer Thompson (1981), denominada 

experiência. 

As formulações que vêm sendo produzidos nos últimos vinte anos nos Estados Unidos, 

Canadá e Europa sobre a epistemologia da prática docente foram também 

imprescindíveis ao intento. Essas produções, como se pode constatar no livro intitulado 

saberesdocentes e formação profissional, de Maurice (2015) (2002) foram úteis porque 

visam, principalmente, à definição sobre o lugar da teoria e da prática na formação de 

professores, tendo em vista as características específicas da natureza de cada um desses 

saberes, as quais trazem implicações aos modos por meio dos quais esses saberes são 

apreendidos. 

As reflexões sobre as especificidades das propriedades estruturais dos saberes teóricos e 

práticos - que não incluem a dissociação entre eles para o pensar e o agir humano – 

advindas de autores como Schon, Argyris e Schon, Saint-Arnaud, Calderhead, Bolster, 

Doyle, Altet e Perrenoud, apresentadas no texto de (2015), deram substanciais 

contribuições para o desenvolvimento da nossa pesquisa porque autorizam, em certa 

medida, o uso que vimos fazendo do conceito de habitusna acepção de Bourdieu e da 
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categoria experiência em Thompson, no esforço de formular uma ideia sobre o ensino na 

sala de aula. A fertilidade dessa autorização reside, principalmente, no fato de que, ao se 

apresentar um lugar específico para aprender a teoria e a prática (nesse caso, para a 

formação de profissionais que atuam na sala de aula), abre-se uma vinculação com o 

modus operandi da noção de habitus e da categoria “experiência”. Esse vínculo, como o 

leitor poderá observar, possibilita a síntese: o objeto de estudo das investigações sobre o 

ensino na sala de aula é o habitus professoral. Também não podemos deixar de dizer a 

virtuosa contribuição advinda dos estudos sobre professores iniciantes. Essas pesquisas 

contribuíram para fortalecer a base empírica sobre o lugar do aprendizado da teoria e da 

prática na formação de professores, que estabelece relação direta com a constituição do 

objeto de estudo em questão. 

Ademais, a ideia que será exposta sobre a estruturação do objeto dos estudos sobre o 

ensino na sala de aula vai ao encontro da resposta à pergunta que Gauthier et. al. (1998, 

p. 87) apresentam quando se referem aos problemas com os quais se deparam quando 

procuram uma definição sobre a estrutura da prática docente nos estudos que a ela se 

referem. A pergunta é sobre a natureza dessa prática, tendo em vista uma sistematização 

que dê conta de mostrar se ela é constituída por uma estrutura estável ou se consiste em 

um acontecimento singular. Estrutura estável se for uma atividade exercida por meio de 

uma única estruturação; acontecimento singular se for uma atividade que tem uma 

estrutura para cada momento de efetivação. Afirmamos: a natureza do ensino na sala de 

aula é constituída por uma estrutura estável, porém estruturante, isto é, uma estrutura 

estável mas não estática, que denominamos habitus professoral. 

O leitor também verificará facilmente que seria impossível apresentar essa pesquisa sem 

obedecer à lógica histórico-conceitual de sua produção. Por isso, explicitamos 

detalhadamente a trajetória dessa formulação. 

Esse procedimento foi necessário porque não se trata apenas de uma pesquisa, mas de 

um longo processo de investigação que culminou nesta síntese. 

Deve-se essa inspiração a Pierre Bourdieu (1989, p.59) quando observa o entendimento 

que tem do “partido da ciência”: 

 

Diferente da teoria teórica – discurso profético ou programático que tem em si 

mesmo o seu próprio fim e que nasce e vive da defrontação com outras teorias 

–, a teoria científica apresenta-se como um programa de percepção e de ação 

só revelado no trabalho empírico em que se realiza. Construção provisória que 

por meio dele ganha menos com a polêmica teórica do que com a defrontação 

com novos objetos. Por essa razão, tomar verdadeiramente o partido da 

ciência é optar, asceticamente, por dedicar mais tempo e mais esforços a pôr 



793 
 

em ação os conhecimentos teóricos adquiridos investindo-os em pesquisas 

novas [...]. 

 

 

 

OS PRIMEIROS ESTEIOS DA IDEIA 

Os esteios iniciais dessa ideia foram oriundos das primeiras pesquisas que realizamos, as 

quais dizem respeito ao modo por meio do qual os futuros professores para as séries 

iniciais do ensino fundamental concebiam a disciplina didática no currículo do curso que 

os formava, e como esses professorandos acreditavam que se aprendia para ensinar na 

sala de aula. Esses estudos foram produzidos com dados coletados por meio de 

instrumentos da pesquisa quantitativa, e deles participaram 700 alunos professorandos 

de 1ª à 4ª séries que freqüentavam de 1987 a 1989 a então “habilitação para o 

magistério”. De um estudo fizeram parte 550 estudantes que freqüentavam escolas 

públicas consideradas de boa qualidade, antigos institutos de educação localizados nas 

cidades de São Carlos, Araraquara e Ribeirão Preto, no Estado de São Paulo. 

Do outro, participaram 250 trabalhadores-estudantes2 professorandos que freqüentavam 

uma escola privada noturna – considerada de má qualidade –, localizada na cidade de 

Araraquara, do mesmo estado. Esses dois grupos eram significativamente distintos, no 

que se refere aos aspectos sociais, econômicos, culturais e acadêmicos, ou seja, os 

sujeitos que compunham o maior grupo eram originários de setores da classe média e de 

famílias que dispunham de diferentes e entrelaçados capitais, objetivados e simbólicos, 

que no Brasil subsidiam o acesso e o sucesso acadêmico dos estudantes: capital material, 

capital social e capital cultural. Já o outro grupo se distanciava significativamente do 

primeiro, no que tange a esses recursos. 

Os resultados obtidos nessa pesquisa foram muito instigantes, na medida em que os dois 

grupos de alunos pesquisados emitiram informações que confluíram para uma única 

resposta: diziam que se aprende a ensinar na sala de aula, ou seja, na prática, mas 

consideravam a didática como a disciplina que mais ensinava a dar aula, durante a 

formação. A pergunta evidente que esse resultado impôs foi a seguinte: Por que esses 

estudantes afirmavam que se aprende a ensinar no exercício da profissão, isto é, na 

prática, e ao mesmo tempo afirmavam que a disciplina que mais ensinava a ensinar era a 

didática? Estávamos diante de uma contradição: apesar de afirmarem que se aprende a 

profissão ao praticá-la, os dois grupos afirmaram também que se aprendia a prática 

teoricamente, no curso que freqüentavam. Foi dessa contradição que partimos. 
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A pergunta que formulamos e que cumpriu a função de hipótese foi: será que os 700 

alunos, quando diziam que a didática era a disciplina que mais ensinava a ensinar 

durante a formação e, ao mesmo tempo, diziam que se aprendia a ensinar na prática, não 

estariam equiparando a natureza do ato de ensinar à natureza do corpus teórico da 

didática mais utilizada na história brasileira das práticas docentes4 até aquele momento, 

que dizia respeito a um tipo de instrumental técnico que era “ativo” somente no 

momento da aplicação prática? Buscar respostas para essa pergunta implicava desdobrar 

o resultado do qual ela se originou, já que exigia duas informações distintas, contudo, 

severamente imbricadas. Tratava-se, portanto, de organizar explicações sobre a didática 

ensinada para ensinar, e como se aprende para ensinar na sala de aula. Por tal razão, duas 

sistematizações foram empreendidas: a didática ensinada para ensinar na sala de aula 

brasileira dos cursos que preparavam professores, e o modo por meio do qual se aprende 

para ensinar na sala de aula. 

 

A DIDÁTICA ENSINADA PARA ENSINAR NA SALA DE AULA BRASILEIRA 

DOS CURSOS QUE PREPARAVAM PROFESSORES 

Para esse esclarecimento, partimos do pensamento que à época estava sendo produzido 

no Brasil relativamente à didática – usada, ensinada e pensada – e à formação de 

profissionais da educação. Desde os anos de 1970 tais inquietações estavam na agenda 

da produção do campo educacional brasileiro, mas somente nos anos de 1980 o debate 

ganhou maior visibilidade, com a realização dos três primeiros seminários “A Didática 

em Questão” (1982, 1983, 1985) e do “IV Encontro Nacional de Didática e Prática de 

Ensino” (1987) que materializaram o denominado Movimento “A Didática em 

Questão”. Os textos derivados direta e indiretamente desses eventos constituíram as 

fontes da explicação do tema em questão. 

Essa pesquisa revelou que os pesquisadores expoentes de tal movimento produziram 

seus discursos com o objetivo de fazer uma crítica severa à didática que se ensinava, à 

didática que se utilizava para ensinar nos cursos que preparavam professores e 

professoras e aos modos por meio dos quais se produzia pesquisa nessa área, 

especialmente no Brasil. Dentre os argumentos mais utilizados nas críticas feitas pelas 

lideranças do movimento estava a justificação de que o problema maior, que se refletia 

diretamente na formação dos profissionais da educação, dizia respeito à didática usada 

para ensinar e a ensinada na e pela disciplina didática. A razão das deficiências da 
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didática usada e ensinada era fruto do fato dessa disciplina ter assumido características 

da Didática Magna, de Comênio, escrita em 1657, e da pedagogia escolanovista. 

As lideranças afirmavam que essas propostas pedagógicas não consideravam questões 

políticas que perfazem o ato de ensinar, reduzindo o ensino a uma atitude 

eminentemente técnica. 

Com essa investigação, foi possível evidenciar que o argumento apresentado pelo 

movimento foi construído por meio de um equívoco analítico. A principal causa desse 

equívoco decorreu do fato de que tanto Comênio como Dewey pressupunham, em seus 

modelos, a construção de um dado homem para viver, produzir e organizar uma 

determinada sociedade, já que tinham organizado teóricos metodologicamente 

instrumentos que acreditavam fossem eficazes para se sobrepuser à lógica de pensar e 

agir no mundo material que vigorava no tempo de cada um. A lógica que pretendiam 

estabelecer, de acordo com suas aspirações, atendia aos seus interesses históricos e 

políticos, embora justificados por razões distintas. O equívoco foi agravado pela falta de 

informações empíricas, isto é, pela falta de pesquisas suficientes do cotidiano escolar 

que permitiriam confrontar os planejamentos de ensino da disciplina didática que 

hipoteticamente eram desenvolvidos nos cursos que formavam professores para as séries 

iniciais do Ensino Fundamental, que serviram de fonte a muitos dos pesquisadores que 

participaram do movimento. Não obstante, “A Didática em Questão” explicitava a 

ausência de uma base empírica que pudesse ampliar as informações sobre qual o tipo de 

didática que era, de facto, usada e ensinada na sala de aula dos cursos de formação 

pedagógica. Contudo, manteve a afirmação de que essas didáticas fundamentavam-se em 

Comênio e na Escola Nova. 

Para os expoentes do movimento, mais diretamente envolvidos com a didática – dentre 

eles, André (1988, 1992), André e Mediano (1988), André et. al. (1984), Candau (1988a, 

1988b, 1988c, 1988 d, 1988e, 1988f), Candau e Lellis (1983), Libâneo (1983), Martins 

(1989), Oliveira (1988), Silva (1983, 1985), Soares (1985) –, a racionalidade da 

Didática Magna de Comênio e dos escritos de Dewey destinados à educação (dentre 

eles, o livro Experiência e educação) não permitiam movimento entre os conteúdos que 

a escola ensinava e o contexto sócio-históricocultural da sociedade, tendo em vista a 

mudança desse contexto. O que se pôde dizer é que esses pesquisadores não viam, nas 

duas proposições, instrumentos ou recursos metodológicos eficazes para provocar o 

estabelecimento de relações entre os conteúdos curriculares e as características da 

sociedade, tendo em vista a produção de uma sociedade justa e democrática. 
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Todavia, Comênio e Dewey visavam a um tipo de organização social em harmonia com 

suas proposições didáticas, que visivelmente sustentavam interesses de caráter político, 

como mostraram de diferentes modos e com objetivos distintos Gasparin (1992) e Cunha 

(1994). Para o movimento, a saída era, então, reconstruir a didática, já que sua 

identidade (Soares, 1985) encontrava-se em crise, de certo modo, porque pendulava 

entre procedimentos comenianos e escolanovistas, entre outros fatores mais gerais 

oriundos das características do desenvolvimento da educação escolarizada no Brasil. 

A didática sugerida para substituir a didática constituída por procedimentos duros e 

alienados, proposta no século XVII e no século XX, articularia as dimensões técnica, 

política e social que caracterizam o ato pedagógico crítico. E foi denominada “didática 

fundamental”. Sua formulação justificava-se, sobretudo, pelo fato de a escola brasileira 

estar saindo da égide de um regime autoritário, demandando o uso de procedimentos 

didáticos que levassem os alunos à desalienação, com vista a oferecer uma escola de boa 

qualidade para a maioria da população e uma sociedade justa para todos. É inegável que 

o Movimento “A Didática em Questão” prestou um serviço necessário à escola e à nação 

na medida em que instituiu, apesar de seus equívocos, um discurso crítico explícito 

sobre os modos de ensinar nas escolas, bem como contribuiu para que se alargassem os 

modos de pesquisar na área da didática e no campo educacional brasileiro de modo 

geral. 

No entanto, o movimento – que havia se dedicado inteiramente à didática ensinada, 

usada e pensada no contexto brasileiro e feito uma espécie de estado da arte – não havia 

conseguido mostrar qual era, de fato, a didática ensinada e usada na sala de aula dos 

cursos que preparavam professores no país à época. 

Se o resultado não havia sido satisfatório ao intento em processo, ele reforçava a 

necessidade de continuar no caminho que estava sendo trilhado. Investimos, então, na 

outra etapa que já estava programada: investigar como se aprende para ensinar na sala de 

aula. 

 

O MODO POR MEIO DO QUAL SE APRENDE PARA ENSINAR NA SALA DE 

AULA 

Em 1995 ingressamos no programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de 

Educação da 

Universidade de São Paulo, na área de concentração didática, com um pré-projeto cujo 

objetivo era desenvolver uma pesquisa que pudesse organizar uma base empírica que 
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fosse capaz de subsidiar uma interpretação sobre o modo como se aprende para ensinar 

na sala de aula. Entramos em contato com a obra de Pierre Bourdieu, especialmente 

tendo em vista a estrutura dos conceitos de campo e habitus para se pensar questões 

sobre a prática docente e a constituição do campo educacional. Entre os autores que já 

haviam utilizado esses conceitos para explicar questões que pertencem ao âmbito da 

educação estavam Perrenoud (1993), Catani (1994) e Bueno (1996). A fertilidade dessas 

noções para o nosso objetivo residia no fato de que Bourdieu formulou uma teoria da 

ação prática, e o que buscávamos era saber como a prática de ensinar na sala de aula era 

aprendida. Para isso era inevitável produzir explicações sobre a constituição da mesma. 

Bourdieu mostrou que a efetivação de práticas exercidas social e coletivamente 

configuram um habitus, ou seja, práticas deixam de ser mero saberes prático e 

configuram um comportamento que denominou habitus. Segundo ele, a racionalidade 

desse fenômeno opera do seguinte modo: 

 

[...] é o sistema de disposições duráveis, estruturas estruturadas predispostas a 

funcionarem como estruturas estruturantes, isto é, como princípio que gera e 

estrutura as práticas e as representações que podem ser objetivamente 

“regulamentadas” e “reguladas” sem que por isso sejam os produtos de 

obediência de regras, objetivamente adaptadas a um fim, sem que se tenha 

necessidade da projeção consciente deste fim ou do domínio das operações 

para atingi-lo, mas sendo, ao mesmo tempo, coletivamente orquestradas sem 

ser o produto da ação organizadora de um maestro (BOURDIEU, 1972, in 

Ortiz, 1983, p. 15). 

 

Especialmente por isso é que o conceito de habitus chamou a atenção, contribuindo mais 

uma vez para que a investigação fosse mantida, tendo em vista o dado de que os 700 

alunos que se havia pesquisado anteriormente também diziam que era na prática que se 

aprendia a dar aula, e indiretamente atribuíam à didática a mesma natureza da prática. 

Para manter o raciocínio, é preciso ter sempre em mente que Bourdieu (1996a) formulou 

a noção de habitus em consonância com sua ideia de representação e sobre a força da 

representação na auto-organização objetivo/subjetiva dos agentes no âmbito da ação 

prática. Isso está sendo observado porque as representações “representam” a 

compreensão dos sujeitos a partir da observação real, mesmo que seja imprescindível 

levar- se em conta que a construção das representações é operacionalizada 

dinamicamente com as informações cognitivas já estabelecidas. Faz-se necessário aceitar 

que a exterioridade das mesmas passa por refinamentos de significação e sua 

configuração estética pode estar mostrando algo que não pode ser percebido sem que a 

atenção esteja disciplinada e intencionalmente voltada para a estruturação do ato ou 

comportamento – nesse caso, o ensino na sala de aula.  
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Reitera-se: deve-se sempre levar em consideração que as representações – conforme 

dizem diferentes lógicas conceituais que delas se ocuparam ou se ocupam Bourdieu 

(1992), Ginzburg (2001), dentre muitos outros – evidenciam uma base epistemológica 

por meio de ações, atitudes, raciocínios conjuntamente dispostos. 

A latente possibilidade: será que quem não exerce o ensino na sala de aula diz que se 

aprende a dar aula na prática a partir das representações que construiu sobre o fazer 

docente durante a história de escolarização, pela exposição à prática de ensinar e pela 

observação da mesma? E professorandos que dizem que é na prática que se aprende a 

dar aula? Por exemplo, Mizukami (1983) mostrou que alunos de Licenciatura, no Ensino 

Superior, que se preparavam para ser professores e professoras, afirmavam que 

aprendiam mais com a prática docente de seus mestres do que com as teorias sobre a 

prática docente que eles lhes ensinavam. E por fim: será que aqueles alunos pesquisados, 

e todos que afirmam (porque pensam e, portanto, têm estruturado objetiva e 

subjetivamente) que se aprende a dar aula na prática, tinham e têm razão?  

A frase “é na prática que se aprende a ser professor ou professora” é um discurso que no 

Brasil ninguém pode negar nunca ter ouvido de profissionais do ensino, de alunos e de 

pessoas que nunca exerceram o a profissão docente. Isso provoca muitas vezes 

desespero e desesperança na academia, tendo em vista o significado que uma afirmação 

como essa tem quando se está referindo à relação entre teoria e prática no âmbito da 

docência ou ao lugar de cada uma no referido fazer. Talvez isso ocorra porque o fazer 

docente, aos olhos do observador, é um fazer do campo prático da vida. O que também 

remete à noção de habitus como teoria explicativa do ato de ensinar realizado nas 

instituições escolares, obrigando a pensar o lugar do aprendizado da teoria e da prática 

na referida formação. Thompson (1981) legitima explicitamente a racionalidade da 

noção de habitus em Bourdieu.  

Essa observação é feita a serviço das estruturas lógicas da noção de experiência, que 

Thompson formulou a partir da observação da prática da classe operária inglesa no 

processo de sua auto-organização. Para esse autor, o erro de Althusser, a quem dirige as 

críticas formuladas no texto em questão, consistia no fato de ele ter descrito a vida 

cotidiana baseada apenas nas leis econômicas gerais (segundo Thompson, tão 

brilhantemente descritas por Marx), sem observar a prática dos homens reais, 

obviamente no que dizia respeito aos modos de pensar e agir da classe operária inglesa. 

Essa observação levou Thompson (1981, p. 15) a afirmar que a experiência é fruto “de 

muitos acontecimentos inter-relacionados ou de muitas repetições do mesmo tipo de 
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acontecimento”; por isso, parafraseando-o, a teoria marxista circunscrita nos gabinetes 

não pode alcançar a trama real que ocorre somente na prática dos homens, na qual 

ocorrem ações que não foram descritas pelas teorias porque são frutos da própria 

experiência. 

Nesse sentido, pode-se considerar que a experiência adquirida pelos educadores sobre o 

ensino na sala de aula também é uma repetição de acontecimentos inter-relacionados, ou 

a repetição de determinadas e mesmas ações com determinado fins, que são frutos dos 

condicionantes práticos oriundos da natureza prática do ato de ensinar. A semelhança 

entre a lógica da noção de experiência e a noção de habitus é visível. O que seguramente 

se pode dizer é que uma não existe sem a outra, já que o habitus é a substância da 

experiência, e vice-versa. Bourdieu e Thompson usaram a mesma lógica para formular 

instrumentos explicativos de denominações diferentes, mas logicamente semelhantes e 

intercomplementares sobre a ação prática dos homens. E é exatamente por isso que se 

acredita que habitus e experiência sejam duas noções fundamentais aos estudos sobre o 

lugar da teoria e da prática na formação e atuação docentes, tendo em conta a 

estruturação do objeto de estudo das investigações sobre o ato de ensinar na sala de aula. 

A observação em sala de aula, um dos esteios dessa formulação, foi realizada em 1991 e 

1992 em uma escola de Araraquara, escolhida em razão de um procedimento 

metodológico considerado imprescindível à continuidade dos estudos que realizávamos: 

o corpo docente daquela unidade permanecia o mesmo que tinha formado parte dos 

alunos entre 1987 e 1989, sujeitos dos dois primeiros estudos que também compõem 

essa síntese. Observaram-se aulas ministradas na disciplina didática e nas disciplinas de 

conteúdo e metodologia da língua portuguesa, da matemática e de estudos sociais. Como 

se pode notar, porque muito próximas da função da didática. Pode-se mesmo dizer que 

constituem uma didática especial. 

 

O QUE OS DADOS COLETADOS INDICARAM SOBRE O MODO POR MEIO 

DO QUAL SE APRENDE PARA ENSINAR NA SALA DE AULA 

Os dados coletados foram analisados com a contribuição da noção de habituse m 

Bourdieu e da categoria experiência em Thompson. A sistematização a que chegamos 

possibilitou afirmar que se aprende para ensinar na prática desse exercício. E ainda: é 

nesse e com esse exercício que se desenvolve o habitus professoral. Portanto, pode-se 

afirmar que o desenvolvimento desse habitus se dá independentemente da formação 

didática específica e relaciona-se precariamente com a metodologia dos modelos de 
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ensino disponíveis na literatura, que são ensinados na sala de aula dos cursos que 

preparam professores. Denominou- se habitus professoral o conjunto de ações que 

visivelmente eram exercidas pelo professor e pelas professoras (respectivamente, um 

professor e três professoras) observados, que recebiam respostas imediatas, objetivas e 

espontâneas de seus alunos, que estabeleciam relação direta com os gestos de ensino 

decididamente intencionais praticados por esses profissionais. 

A propósito, durante a observação (25 aulas de cinquenta minutos cada uma) 

percebemos que os quatro professores que ministravam as disciplinas anteriormente 

mencionadas, quando diziam que iam explicar a matéria, comportavam-se do mesmo 

modo: levantavam-se, abriam o livro, impostavam a voz e liam o conteúdo. Esse 

comportamento era reproduzido independentemente do componente curricular, do 

período e do horário dentro do período. Os alunos, por sua vez, quando o professor dizia 

que ia explicar o conteúdo, colocavam o corpo em posição mais ereta, olhavam para ele 

com atenção e ficavam em silêncio. Gestos próprios do processo ensino-aprendizagem 

que são repetidos harmonicamente sem que tenha de ser dito pelos agentes; um conjunto 

de práticas repetidas coletivamente. 

Esses comportamentos são explicados com as noções de experiência e habitus, que 

mostram que a vida prática é produzida por critérios e elementos que fazem parte das 

ações práticas que se repetem todos os dias em um determinado fazer, e que nelas há 

gestos corporais, apreciações, estilos que compõem aquela atividade, e não outra. 

Ademais, os sujeitos não se perguntam como devem se comportar em situações práticas 

repetitivas e coletivas; e, ainda, os sujeitos comportam-se harmonicamente, mesmo que 

tais ações não estejam sendo exercidas num mesmo ambiente e numa mesma hora. Isso 

pode ser encontrado na citação que foi registrada anteriormente sobre a definição de 

habitu sem Bourdieu (ORTIZ, 1983, p. 15). 

Pode-se dizer, então, que os estudos sobre a prática docente – cuja metodologia é a 

reflexão da prática docente exercida pelo agente que a efetiva – devem estar em um bom 

caminho. Sobretudo porque o habitus é uma estrutura estruturada estruturante. Ou seja: 

um habitus pode ser reestruturado com outras práticas, configurando outro habitus. 

Outra informação que corrobora o habitus como noção explicativa da ação prática de 

ensinar na sala de aula diz respeito ao fato de que quando o professor e as professoras 

liam o conteúdo que estava registrado no livro sem explicá-lo, os corpos dos alunos iam 

se arrefecendo e era deixado cair nas carteiras e eram apoiados na parede, quando se 

tratava das fileiras de carteiras nela encostadas. Bourdieu denomina essa manifestação 
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hexis corporal: um gesto harmonicamente repetido muitas vezes porque está estruturado 

objetiva e subjetivamente. Ou seja, tanto mestre quanto aprendiz manifesta gesto que 

materializam intenções específicas, e isso foi aprendido na prática de ser professor e na 

prática de ser aluno. 

Observações como essas os encorajaram a dizer que há um habitus professoral que ainda 

é esperado pelo aluno – o de explicar a matéria –, e há outro que já está sendo 

estruturado pelo professor – o de ler sem explicar, como se o fizesse apenas com a 

leitura do texto. Essa última informação alargou a formulação desse entendimento, que 

ora se apresenta porque possibilitou entrever o lugar da teoria e o lugar da prática na 

formação e na atuação docentes. Isso foi peremptório para a afirmação do habitus 

professoral. 

Essa nova fresta abriu-se quando observamos que os professores manifestavam um tipo 

de habitus de ensinar que não era esperado pelos alunos. Mais do que isso: o habitus de 

ensino daqueles professores não era reconhecido pelo grupo de alunos observado (por 

volta de 200 agentes), que estudavam nas disciplinas curriculares que diziam respeito 

aos modos de ensinar na sala de aula, ministradas pelos respectivos docentes. 

Iluminamos com a noção de habitus o descompasso gestual entre professor e alunos, e 

formulamos a seguinte ideia: aqueles alunos não respondiam adequadamente ao habitus 

professoral manifestado por seus professores porque não praticavam o ensino durante a 

formação; praticavam, sim, a aprendizagem. 

Portanto, se praticavam algum habitus era o de estudante, e não o de professor. No que 

ainda diz respeito ao descompasso gestual, podemos dizer que se originava do fato de 

que aqueles professores nunca haviam ensinado para aqueles alunos; que a explicação do 

texto era efetivada pela leitura, como mostrava o habitus que exibiam. 

Para reafirmar essa formulação, são muito úteis os trabalhos realizados com professores 

e professoras iniciantes. Por exemplo, a tese de Guarnieri (1996), intitulada Tornando-se 

professor: o início na carreira docente e a consolidação da profissão, mostra que é na 

prática que se aprende a ensinar na sala de aula-que, reiteramos, se traduz no habitus 

professoral. 

Guarnieri informa que: 

 
A partir de revisão de 91 estudos realizados em diferentes países, sendo que a 

maioria recorreu a questionários e poucos utilizaram entrevistas e 

observações, Veenman (1988) identifica os problemas mais sérios que os 

professores iniciantes (que ainda não completaram três anos de ensino) 

encontram ao se iniciarem na profissão. A disciplina em sala de aula é o 
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problema mais sério percebido pelos professores iniciantes, os quais não 

conseguem explicitar regras e procedimentos para a classe. A motivação dos 

alunos aparece como outro problema, seguido da dificuldade do professor 

novo em lidar com as diferenças individuais entre os alunos. Os professores 

iniciantes apresentam dificuldades para avaliar o trabalho dos alunos; para 

relacionarem-se com os pais, com seus alunos e com a comunidade; são 

inexperientes em relação ao emprego dos meios audiovisuais; preocupam-se 

com a própria competência e seu preparo para a docência é insuficiente. Além 

dessas dificuldades, os professores iniciantes consideram que o ensino é um 

trabalho físico e mentalmente esgotador (GUARNIERI, 1996, p.13-14, grifos 

meus). 

 

Com base nessa citação, podemos, dentro de certo limite, afirmar que discentes não 

aprendem práticas específicas de mestres quando são estudantes. O primeiro problema 

mencionado na citação diz respeito à disciplina em sala de aula. Esse dado impõe dirigir 

o olhar para a situação real que ocorre nas salas de aula de qualquer nível de ensino e, 

sobretudo, quando se trata da formação de professores e professoras: os estudantes não 

organizam a disciplina de seus colegas nas classes em que estudam isso é tarefa de seus 

mestres. Nos cursos de formação de docentes os alunos leem e discutem sobre o tema 

“disciplina na sala de aula”, mas não praticam a ação de manter a classe disciplinada 

como se fossem professores. Mesmo que se leve em consideração que estudantes 

apreendem “tipos de comportamentos” com seus professores e suas professoras (e pode-

se dizer ao longo de qualquer tipo de formação), eles não praticam tais comportamentos 

quando são alunos. O aprendizado que advém da observação é intelectual, e não prático. 

Embora possa parecer que há uma entre as afirmações: (a) discentes não aprendem a ser 

mestres quando são estudantes e (b) o aprendizado que advém da observação é 

intelectual, e não prático, nos limites estruturais da ideia básica dessa formulação a 

contradição não existe. Não existe porque, no caso da constituição do habitus 

professoral, a ação prática é, inexoravelmente, realizada com recursos teóricos que 

foram apreendidos abstratamente, ou seja, fora da aplicação. O que na estrutura lógica 

do habitus está no âmbito da subjetividade das ações, e na noção de experiência, na 

substância que a configura. Pode-se dizer, então, que o aprendizado teórico vai ser 

manifestado na prática do exercício que o convoca. Outrossim, sempre a partir dos dados 

mostrados por meio da citação, estudantes não têm a responsabilidade de motivar outros 

para algum tipo de aprendizagem. 

Tampouco exercem alguma atividade que vise ao desempenho acadêmico dos colegas. 

Quem tem essa tarefa é o professor ou a professora. Alunos não precisam 

necessariamente avaliar trabalhos de colegas na sala de aula, exceto quando isso faça 

parte da metodologia empregada por determinado profissional numa disciplina 
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curricular. Nesse sentido, alunos são avaliados e, de modo geral, não avaliam. As 

atividades que os alunos realizam na sala de aula, nos cursos dessa formação, são 

atividades aprendidas, na maioria das vezes, teoricamente, com vista a serem aplicadas 

quando da futura docência. Esses alunos não as apreendem como docentes, e sim como 

discentes que são. 

Portanto, as dificuldades que são apresentadas por professores e professoras iniciantes 

são perfeitamente Compreensíveis, já que durante a formação foram submetidos àquelas 

atividades e não exerceram as mesmas como devem ser quando profissionais da sala de 

aula nas escolas. Ou seja, durante a formação os discentes estruturam o habitus 

estudantil, e não o habitus professoral, pois o último será desenvolvido somente no e 

com o exercício da docência. E é exatamente por isso que se afirma que o ato de ensinar 

na sala de aula denomina-se habitus, e não prática docente, sobretudo quando o que está 

em jogo é a constituição do objeto das investigações sobre o ensino na sala de aula. No 

que diz respeito à formação de professores, a partir do raciocínio desenvolvido pode-se 

dizer que a teoria se aprende quando se está cursando a formação, mas a prática aprende-

se quando se está exercendo a profissão, e somente com o exercício prático é que é 

desenvolvido e incorporado um tipo de habitus. Por isso afirmamos, na introdução, que 

esse estudo vai ao encontro da nova epistemologia da prática que vem sendo discutida 

por vários educadores. 

Para (2015) (2002, p. 287-278), essa epistemologia: “[...] é baseada no princípio segundo 

o qual a prática profissional constitui um lugar original de formação e de produto do 

habitus professoral”. 
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ANEXO B - INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO 

PRESENCIAL E À DISTÂNCIA 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – Inep 

Diretoria de Avaliação da Educação Superior – Daes 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação 

presencial e a distância 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Brasília, abril de 2016. 
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INSTRUÇÕES PARA PREENCHIMENTO 
 

 

Este  Instrumento  subsidia  os  atos  autorizativos  de  cursos  –  autorização,  reconhecimento  e 

renovação  de  reconhecimento  –  nos  graus  de  tecnólogo,  de licenciatura  e de bacharelado para a 

modalidade presencial e a distância. De acordo com o art. 1º da Portaria Normativa n° 40 de 2007, 

consolidada em 29 de dezembro de 2010, a aplicação dos indicadores desse instrumento dar-se-á 

exclusivamente  em  meio  eletrônico,  no  sistema  e-MEC.  Os  avaliadores  deverão  considerar  as 

orientações a seguir: 

 
1. Atribuir conceitos de 1 a 5, em ordem crescente de excelência, a cada um dos indicadores de cada 

uma das três dimensões. 
2. Considerar  os  critérios  de  análise  dos  respectivos  indicadores  da  dimensão. A  atribuição  dos 

conceitos deve ser feita da seguinte forma: 
 

Conceito Descrição 
 

1 
Quando  os  critérios  de  análise  do  indicador  avaliado  configuram  um  conceito  NÃO 
ATENDE. 

 

2 
Quando   os   critérios   de   análise   do   indicador   avaliado   configuram   um   conceito 
INSUFICIENTE. 

 

3 
Quando   os   critérios   de   análise   do   indicador   avaliado   configuram   um   conceito 
SUFICIENTE. 

 

4 
Quando os critérios de análise do indicador avaliado configuram um conceito MUITO 
BOM/MUITO BEM. 

 

5 
Quando   os   critérios   de   análise   do   indicador   avaliado   configuram   um   conceito 
EXCELENTE. 

 

3. Atribuir  os  conceitos  a  cada  um  dos  indicadores.  Os  conceitos  deverão  ser  justificados,  com 
argumentação qualitativa e contextualizados, com base nos indicadores. 

4. Assegurar  a  coerência  dos  conceitos  atribuídos  aos  indicadores  com  as  suas  respectivas 
justificativas (análise quantitativa e análise qualitativa). 

5.    Consultar o glossário sempre que necessário. 
6. Em relação ao conceito 1, há outras variações, por exemplo, “não contempla”, “não existe”, “não 

está”, “não apresenta”, etc. 
7. A contextualização da IES e do curso e a síntese preliminar devem conter, obrigatoriamente, os 

dados abaixo: 
 

 

7.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO SUPERIOR (IES) 
 

a)     nome da mantenedora; 
b)     base legal da mantenedora (endereço, razão social, registro no cartório e atos legais); 
c)     nome da IES; 
d)     base legal da IES (endereço, atos legais e data da publicação no DOU); 
e)     perfil e missão da IES; 
f)      dados socioeconômicos e socioambientais da região; e 
g)     breve  histórico  da  IES  (criação,  trajetória,  áreas  oferecidas  no  âmbito  da  graduação  – 

bacharelado, licenciatura e tecnólogo – e da pós-graduação – stricto sensu e lato sensu –, 
modalidades dos cursos, áreas de atuação na extensão e áreas de pesquisa, se for o caso). 

 
7.2 CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

a)   nome do curso; 
b)   nome da mantida; 
c)    endereço de funcionamento do curso; 
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d)   justificativa para a criação/existência do curso, com dados socioeconômicos e socioambientais 
da região; 

e)   relato de como se desenvolve o processo de construção/implantação/consolidação do PPC; 
f) relato  sobre  a  coerência  entre  o  PPC  apresentado  e  os  seguintes  aspectos:  contexto 

educacional  e  necessidades  locorregionais,  missão  da  Instituição,  DCNs  e PDI  e  perfil  do 
egresso; 

g)   descrição das particularidades do PPC que ressaltam a identidade do curso; 
h)   atos legais do curso (Autorização, Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento do curso, 

quando existirem) e data da publicação no D.O.U./D.O.E.; 
i)     número de vagas pretendidas ou autorizadas; 
j) Conceito Preliminar de Curso – CPC – e Conceito de Curso – CC – resultante da avaliação in 

loco, quando houver; 
k) resultado do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) no último triênio, se 

houver; 
l)     protocolos de Compromisso, Termos  de Saneamento de Deficiência, Medidas Cautelares e 

Termo de Supervisão, quando houver; 
m)  turnos de funcionamento do curso (matutino, vespertino, noturno e integral); 
n)   carga horária total do curso (em horas e em hora/aula); 
o)   tempo mínimo e máximo para integralização; 
p)   identificação do (a) coordenador (a) do curso; 
q)   perfil do (a) coordenador (a) do curso (formação acadêmica, titulação, regime de trabalho, tempo 

de exercício na IES e na função de coordenador do curso, atuação profissional na área). No 
caso da modalidade a distância, descrever o tempo de experiência do (a) coordenador (a) em 
cursos na modalidade a distância - EaD. No caso de Cursos Superior de Tecnologia - CST, 
considerar e descrever o tempo de experiência do (a) coordenador (a) na educação básica, se 
houver; 

r)    composição, titulação, regime de trabalho e permanência sem interrupção dos integrantes do 
Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

s) tempo médio de permanência do corpo docente no curso (exceto para autorização). Somar o 
tempo de exercício no curso de todos os docentes e dividir pelo número total de docentes no 
curso, incluindo o tempo do (a) coordenador (a) do curso; 

t)    disciplinas ofertadas no curso em língua estrangeira, quando houver; 
u)   informações relacionadas ao quantitativo anual do corpo discente desde o último ato autorizativo 

anterior   à  avaliação  in  loco:   discentes  ingressantes;   discentes  matriculados;   discentes 
concluintes;   discentes   estrangeiros;   discentes   matriculados   em   estágio   supervisionado; 
discentes  matriculados  em  trabalho  de  conclusão;  discentes  participantes  de  projetos  de 
pesquisa (por ano); discentes participantes de projetos de extensão (por ano); discentes 
participantes  de Programas  Internos  e/ou  Externos  de  Financiamento  (por ano)  (Fundo  de 
Financiamento Estudantil (FIES), Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de 
Mobilidade Acadêmica Regional em Cursos Acreditados (MARCA), Ciências sem Fronteiras, 
Programa de Educação Tutorial (PET), Pró-Saúde, Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 
à Docência (PIBID), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Ciência (PIBIC), Programa 
Institucional de Bolsas de Extensão (PIBEX), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em 
Desenvolvimento  Tecnológico  (PIBIT),  Bolsas  Setoriais,  PIBIC Ações Afirmativas,  Bolsa  de 
Iniciação Científica (IC), Bolsas de Balcão do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq), Programa de Extensão Universitária (ProExt), Bolsas de Monitoria, etc); 

v)    relação de convênios vigentes do curso com outras instituições; 
w)   para os cursos da área da saúde, relacionar se há compartilhamento da rede do Sistema Único 

de Saúde (SUS) entre diferentes cursos e entre diferentes instituições; 
x)    para os cursos de Medicina, informar se há ou não programa de educação permanente, previsto 

ou implantado, para profissionais e preceptores do SUS; 
y) para  cursos  de  licenciatura,  cursos  de  formação  pedagógica  para  graduados  e  cursos  de 

segunda licenciatura, descrever a política de formação inicial e continuada para o magistério da 
educação básica em nível superior; 
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z) descrição de políticas de direitos humanos, desenvolvidas no curso, que tratam da equidade e 
diversidade de gênero e do combate à violência contra a mulher (Lei N° 11.340, de 7 de agosto 
de 2006). 

 

 
 
 

7.3 SÍNTESE PRELIMINAR 
 

 
a)   breve histórico do curso (criação, modalidades de oferta; áreas de atuação na extensão e áreas 

de pesquisa, se for o caso); 
b)   realçar se há divergência no endereço de visita com o endereço do ofício de designação; 
c) explicitar os documentos que serviram de base para análise da avaliação (PDI, PPC, relatórios 

de autoavaliação e demais relatórios da IES), e se estão dentro do prazo de validade; 
d)   observar as diligências e seu cumprimento; 
e)   em caso de CPC insatisfatório, para o Ato de Renovação de Reconhecimento de Curso, verificar 

o proposto no Termo de Saneamento estabelecido com a Secretaria de Supervisão e Regulação 
da Educação Superior (SERES); 

f) verificar as especificidades do despacho saneador e o cumprimento das recomendações, em 
caso de despacho saneador parcialmente satisfatório. 

 

 

INFORMAÇÕES 
 

 

1. O  Conceito  do  Curso  (CC)  é  calculado,  pelo  sistema  e-MEC,  com  base  na  média  aritmética 
ponderada dos conceitos das dimensões, os quais são resultados da média aritmética simples dos 
indicadores das respectivas dimensões. 

 

2. Este instrumento possui indicadores com recurso de NSA, ou seja, “Não Se Aplica”. Quando o 
indicador não se aplicar à avaliação, a comissão deverá optar por NSA. Assim, este indicador não 
será considerado no cálculo da dimensão. 

 

3. O termo Não Se Aplica – NSA, constante nos indicadores específicos, deverá ser justificado pelo 
avaliador após análise do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, do Plano de Desenvolvimento 
Institucional – PDI, das Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs e do Catálogo Nacional dos 
Cursos Superiores de Tecnologia. 

 

4.     Cada indicador apresenta, predominantemente, um objeto de análise. 
 

5. Para os indicadores que contemplam o termo “Análise Sistêmica e Global”, a comissão deverá 
seguir somente  os  aspectos  estabelecidos  no  respectivo  indicador,  baseados  nas  informações 
contidas no Projeto Pedagógico do Curso – PPC, no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI, 
nas Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs e do Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 
Tecnologia. 
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Dimensão 1: ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 
Fontes  de  Consulta:  Plano  de  Desenvolvimento  Institucional,  Projeto  Pedagógico  do  Curso,  Relatório  de 
Autoavaliação Institucional, Políticas Institucionais, Diretrizes  Curriculares Nacionais, quando  houver,  Catálogo 
Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber e Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e- 
MEC. 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.1. Contexto 
educacional 
 
(Para os cursos da 
área da saúde, 
considerar, também, 
em uma análise 
sistêmica e global: as 
necessidades da região 
de saúde e/ou do 
município e os 
mecanismos de 
inserção e articulação 
com as políticas 
públicas do SUS) 

1 Quando o PPC não contempla as demandas efetivas de natureza econômica, 
social, cultural, política e ambiental. 

2 Quando o PPC contempla, de maneira insuficiente, as demandas efetivas de 
natureza econômica, social, cultural, política e ambiental. 

3 Quando o PPC contempla, de maneira suficiente, as demandas efetivas de 
natureza econômica, social, cultural, política e ambiental. 

4 Quando  o  PPC  contempla  muito  bem  as  demandas  efetivas  de  natureza 
econômica, social, cultural, política e ambiental. 

5 Quando o PPC contempla, de maneira excelente, as demandas efetivas de 
natureza econômica, social, cultural, política e ambiental. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.2. Políticas 
institucionais no âmbito 
do curso 

1 Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta 
última, quando for o caso) constantes no PDI não estão previstas/implantadas 
no âmbito do curso. 

2 Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta 
última, quando for o caso) constantes no PDI estão previstas/implantadas, de 
maneira insuficiente, no âmbito do curso. 

3 Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta 
última, quando for o caso) constantes no PDI estão previstas/implantadas, de 
maneira suficiente, no âmbito do curso. 

4 Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta 
última, quando for o caso) constantes no PDI estão muito bem 
previstas/implantadas no âmbito do curso. 

5 Quando as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa (esta 
última, quando for o caso) constantes no PDI estão previstas/implantadas, de 
maneira excelente, no âmbito do curso. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.3. Objetivos do curso 1 Quando os objetivos do curso não apresentam coerência, em uma análise 
sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura 
curricular e contexto educacional. 

2 Quando os objetivos do  curso  apresentam insuficiente coerência, em uma 
análise sistêmica e  global, com os  aspectos: perfil profissional do  egresso, 
estrutura curricular e contexto educacional. 

3 Quando  os  objetivos  do  curso  apresentam  suficiente  coerência,  em  uma 
análise sistêmica e  global, com os  aspectos: perfil profissional do  egresso, 
estrutura curricular e contexto educacional. 

4 Quando  os  objetivos  do  curso  apresentam  muito  boa  coerência,  em  uma 
análise sistêmica e  global, com os  aspectos: perfil profissional do  egresso, 
estrutura curricular e contexto educacional. 

5 Quando os objetivos do curso apresentam excelente coerência, em uma análise 
sistêmica e global, com os aspectos: perfil profissional do egresso, estrutura 
curricular e contexto educacional. 

Justificativa: 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

1.4. Perfil profissional 
do egresso 

1 Quando o perfil profissional não expressa as competências do egresso. 

2 Quando o perfil profissional do egresso expressa, de maneira insuficiente, 
suas competências, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
seguintes aspectos institucionais previstos/existentes: adequação às DCNs do 
curso, conhecimento do PPC pelo corpo docente e discente e mecanismos de 
acompanhamento dos egressos na sua atuação profissional. 

3 Quando o perfil profissional do egresso expressa, de maneira suficiente, suas 
competências, considerando, em uma análise sistêmica e global, os seguintes 
aspectos institucionais previstos/existentes: adequação às DCNs do curso, 
conhecimento do PPC pelo corpo docente e discente e mecanismos de 
acompanhamento dos egressos na sua atuação profissional. 

4 Quando o perfil profissional do egresso expressa, de maneira muito boa, suas 
competências, considerando, em uma análise sistêmica e global, os seguintes 
aspectos institucionais previstos/existentes: adequação às DCNs do curso, 
conhecimento do PPC pelo corpo docente e discente e mecanismos de 
acompanhamento dos egressos na sua atuação profissional. 

5 Quando o perfil profissional do egresso expressa, de maneira excelente, suas 
competências, considerando, em uma análise sistêmica e global, os seguintes 
aspectos institucionais previstos/existentes: adequação às DCNs do curso, 
conhecimento do PPC pelo corpo docente e discente e mecanismos de 
acompanhamento dos egressos na sua atuação profissional. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.5. Estrutura curricular 
 

(Considerar, também, 
como critério de 
análise: 

 
- a pesquisa, caso 
esteja contemplada 
no PPC e/ou nas 
DCNs do curso; e 

 
- a extensão, caso 
esteja contemplada 
no PPC, assegurado, 
no mínimo, 10% do 
total da carga horária 
do curso (PNE, Lei N° 
13.005, de 25 de 
junho de 2014) 

1 Quando a  estrutura curricular  prevista/implantada não  contempla, em  uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, 
acessibilidade plena, compatibilidade da carga horária total (em horas), 
articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos a distância, 
mecanismos de familiarização com essa modalidade. 

2 Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, de maneira 
insuficiente, em uma análise sistêmica e  global, os  aspectos: flexibilidade, 
interdisciplinaridade, acessibilidade plena, compatibilidade da carga horária total 
(em  horas), articulação da  teoria  com a  prática, e  nos  casos  de  cursos  a 
distância, mecanismos de familiarização com essa modalidade. 

3 Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, de maneira 
suficiente, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, 
interdisciplinaridade, acessibilidade plena, compatibilidade da carga horária total 
(em  horas), articulação da  teoria  com a  prática  e,  nos  casos  de  cursos  a 
distância, mecanismos de familiarização com essa modalidade. 

4 Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, muito bem, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, interdisciplinaridade, 
acessibilidade plena, compatibilidade da carga horária total (em horas), 
articulação da teoria com a prática e, nos casos de cursos a distância, 
mecanismos de familiarização com essa modalidade. 

5 Quando a estrutura curricular prevista/implantada contempla, de maneira 
excelente, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: flexibilidade, 
interdisciplinaridade, acessibilidade plena, compatibilidade da carga horária total 
(em  horas), articulação da  teoria  com a  prática  e,  nos  casos  de  cursos  a 
distância, mecanismos de familiarização com essa modalidade. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.6. Conteúdos 
curriculares 

1 Quando os conteúdos curriculares previstos/implantados não possibilitam o 
desenvolvimento  do  perfil  profissional  do  egresso,  considerando,  em  uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: coerência com as DCNs e objetivos do 
curso, necessidades locorregionais, acessibilidade plena, adequação das cargas 
horárias  (em  horas), adequação da  bibliografia  e  abordagem de  conteúdos 
pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos 
humanos, de educação das relações étnico-raciais e ao ensino de história e 
cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

2 Quando   os   conteúdos  curriculares  previstos/implantados  possibilitam,  de 
maneira insuficiente, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: coerência com 
as  DCNs  e  objetivos  do  curso,  necessidades  locorregionais,  acessibilidade 
plena, adequação das cargas horárias (em horas), adequação da bibliografia e 
abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de 
educação em direitos humanos; de educação das relações étnico-raciais e ao 
ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

3 Quando   os   conteúdos  curriculares  previstos/implantados  possibilitam,  de 
maneira suficiente, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: coerência com 
as  DCNs  e  objetivos  do  curso,  necessidades  locorregionais,  acessibilidade 
plena, adequação das cargas horárias (em horas), adequação da bibliografia e 
abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de 
educação em direitos humanos, de educação das relações étnico-raciais e ao 
ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 
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 4 Quando  os  conteúdos  curriculares  previstos/implantados possibilitam,  muito 
bem, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: coerência com as DCNs e objetivos 
do curso, necessidades locorregionais, acessibilidade plena, adequação das 
cargas horárias (em horas), adequação da bibliografia e abordagem de 
conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em 
direitos humanos, de  educação das  relações étnico-raciais e  ao  ensino  de 
história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

5 Quando   os   conteúdos  curriculares  previstos/implantados  possibilitam,  de 
maneira excelente, o desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: coerência com 
as  DCNs  e  objetivos  do  curso,  necessidades  locorregionais,  acessibilidade 
plena, adequação das cargas horárias (em horas), adequação da bibliografia e 
abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação ambiental, de 
educação em direitos humanos, de educação das relações étnico-raciais e ao 
ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.7. Metodologia 
 
NSA para o curso de 
Medicina. 

1 Quando a metodologia de ensino prevista/implantada não apresenta coerência 
com as DCNs do curso e com as estratégias e atividades educacionais, incluindo 
os aspectos referentes à acessibilidade plena. 

2 Quando a metodologia de ensino prevista/implantada apresenta insuficiente 
coerência  com  as  DCNs  do  curso  e  com  as  estratégias  e  atividades 
educacionais, incluindo os aspectos referentes à acessibilidade plena. 

3 Quando a metodologia de ensino prevista/implantada apresenta suficiente 
coerência  com  as  DCNs  do  curso  e  com  as  estratégias  e  atividades 
educacionais, incluindo os aspectos referentes à acessibilidade plena. 

4 Quando  a  metodologia de  ensino  prevista/implantada apresenta  muito  boa 
coerência  com  as  DCNs  do  curso  e  com  as  estratégias  e  atividades 
educacionais, incluindo os aspectos referentes à acessibilidade plena. 

5 Quando a metodologia de ensino prevista/implantada apresenta excelente 
coerência  com  as  DCNs  do  curso  e  com  as  estratégias  e  atividades 
educacionais, incluindo os aspectos referentes à acessibilidade plena. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.8. Metodologia 
 
Obrigatório    para    o 
curso de Medicina. 
 
NSA para  os  demais 
cursos. 

1 Quando a metodologia de ensino prevista/implantada não apresenta coerência 
com as DCNs e com os objetivos do curso, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: métodos ativos de ensino-aprendizagem que 
privilegiam o desenvolvimento de capacidades críticas e reflexivas dos 
estudantes na prática profissional e nas necessidades de saúde da população; e 
atividades de  ensino-aprendizagem realizadas em grupos e/ou  com equipes 
interprofissionais. 

2 Quando a metodologia de ensino prevista/implantada apresenta insuficiente 
coerência com as DCNs e com os objetivos do curso, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: métodos ativos de ensino-aprendizagem 
que  privilegiam o  desenvolvimento de  capacidades críticas e  reflexivas dos 
estudantes na prática profissional e nas necessidades de saúde da população; e 
atividades de ensino-aprendizagem realizadas em grupos e/ou com equipes 
interprofissionais. 

3 Quando a metodologia de ensino prevista/implantada apresenta suficiente 
coerência com as DCNs e com os objetivos do curso, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: métodos ativos de ensino-aprendizagem 
que  privilegiam o  desenvolvimento de  capacidades críticas e  reflexivas dos 
estudantes na prática profissional e nas necessidades de saúde da população; e 
atividades de ensino-aprendizagem realizadas em grupos e/ou  com equipes 
interprofissionais. 

4 Quando  a  metodologia de  ensino  prevista/implantada apresenta  muito  boa 
coerência com as DCNs e com os objetivos do curso, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: métodos ativos de ensino-aprendizagem 
que  privilegiam o  desenvolvimento de  capacidades críticas e  reflexivas dos 
estudantes na prática profissional e nas necessidades de saúde da população; e 
atividades de ensino-aprendizagem realizadas em grupos e/ou  com equipes 
interprofissionais. 

5 Quando a metodologia de ensino prevista/implantada apresenta excelente 
coerência com as DCNs e com os objetivos do curso, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: métodos ativos de ensino-aprendizagem 
que  privilegiam o  desenvolvimento de  capacidades críticas e  reflexivas dos 
estudantes na prática profissional e nas necessidades de saúde da população; e 
atividades de ensino-aprendizagem realizadas em grupos e/ou equipes 
interprofissionais. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.9. Estágio curricular 
supervisionado 
 
Obrigatório para os 
cursos que 
contemplam estágio 
curricular 
supervisionado no 
PPC. 

 
NSA para cursos que 
não possuem DCNs e 

1 Quando  o  estágio  curricular  supervisionado  previsto/implantado  não  está 
regulamentado/institucionalizado. 

2 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de  maneira  insuficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, convênios, formas 
de apresentação, orientação, supervisão, coordenação e avaliação. 

3 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, convênios, formas de 
apresentação, orientação, supervisão, coordenação e avaliação. 
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para cursos cujas 
Diretrizes não 
preveem a 
obrigatoriedade de 
estágio curricular 
supervisionado. 

 
NSA para os cursos 
de Medicina. 

4 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está muito bem 
regulamentado/institucionalizado, considerando, em  uma  análise  sistêmica  e 
global, os aspectos: carga horária, convênios, formas de apresentação, 
orientação, supervisão, coordenação e avaliação. 

5 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, convênios, formas de 
apresentação, orientação, supervisão, coordenação e avaliação. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.10. Estágio curricular 
supervisionado 
 
Obrigatório para o 
curso de Medicina. 
 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando  o  estágio  curricular  supervisionado  previsto/implantado  não  está 
regulamentado/institucionalizado. 

2 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de  maneira  insuficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, contemplando no 
mínimo 35% da carga horária do curso; previsão/existência de convênios e/ou 
COAPES; formas de apresentação; orientação; supervisão e coordenação; 
mínimo de 30% da carga horária voltada a rodízio nas áreas de Medicina 
Geral de Família e Comunidade, Urgência e Emergência e, a carga-horária 
restante, distribuída entre Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, 
Clínica Cirúrgica, Saúde Coletiva e Saúde Mental, não ultrapassando a carga 
horária teórica em 20% do total por estágio, em cada uma destas áreas. 

3 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, contemplando no mínimo 
35% da carga horária do curso; previsão/existência de convênios e/ou COAPES; 
formas de apresentação; orientação; supervisão e coordenação; mínimo de 
30% da carga horária voltada a rodízio nas áreas de Medicina Geral de Família 
e Comunidade, Urgência e Emergência e, a carga-horária restante, distribuída 
entre Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e  Obstetrícia, Clínica Cirúrgica, 
Saúde Coletiva e Saúde Mental, não ultrapassando a carga horária teórica em 
20% do total por estágio, em cada uma destas áreas. 

4 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está muito bem 
regulamentado/institucionalizado, considerando, em  uma  análise  sistêmica  e 
global, os aspectos: carga horária, contemplando no mínimo 35% da carga 
horária do curso; previsão/existência de convênios e/ou COAPES; formas de 
apresentação; orientação; supervisão e coordenação; mínimo de 30% da carga 
horária  voltada  a  rodízio  nas  áreas  de  Medicina  Geral  de  Família  e 
Comunidade, Urgência e Emergência e, a carga-horária restante, distribuída 
entre Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e  Obstetrícia, Clínica Cirúrgica, 
Saúde Coletiva e Saúde Mental, não ultrapassando a carga horária teórica em 
20% do total por estágio, em cada uma destas áreas. 

5 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, contemplando no mínimo 
35% da carga horária do curso; previsão/existência de convênios e/ou COAPES; 
formas de apresentação; orientação; supervisão e coordenação; mínimo de 
30% da carga horária voltada a rodízio nas áreas de Medicina Geral de Família 
e Comunidade, Urgência e Emergência e, a carga-horária restante, distribuída 
entre Clínica Médica, Pediatria, Ginecologia e  Obstetrícia, Clínica Cirúrgica, 
Saúde Coletiva e Saúde Mental, não ultrapassando a carga horária teórica em 
20% do total por estágio, em cada uma destas áreas. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.11. Estágio curricular 
supervisionado – 
relação com a rede de 
escolas da Educação 
Básica 
 
Obrigatório para os 
cursos de 
Licenciatura. 
 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando  o  estágio  curricular  supervisionado  previsto/implantado  não  está 
regulamentado/institucionalizado. 

2 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado  e  contempla,  de  maneira  insuficiente,  a 
relação com a rede de escolas da Educação Básica, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: acompanhamento pelo docente da IES 
(Orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano letivo, com 
vivência da realidade escolar de forma integral, incluindo participação em 
conselhos de classe/reunião de professores. 

3 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado e contempla, de maneira suficiente, a relação 
com a rede de escolas da Educação Básica, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: acompanhamento pelo docente da IES 
(Orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano letivo, com 
vivência da realidade escolar de forma integral, incluindo participação em 
conselhos de classe/reunião de professores. 

4 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está muito bem 
regulamentado/institucionalizado e contempla a relação com a rede de escolas 
da  Educação Básica  considerando, em  uma  análise sistêmica  e  global,  os 
aspectos: acompanhamento pelo docente da IES (Orientador) nas atividades no 
campo da prática, ao longo do ano letivo, com vivência da realidade escolar de 
forma integral, incluindo participação em conselhos de classe/reunião de 
professores. 

5 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado e contempla, de maneira excelente, a relação 
com a rede de escolas da Educação Básica, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: acompanhamento pelo docente da IES 
(Orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do ano letivo, com 
vivência da realidade escolar de forma integral, incluindo participação em 
conselhos de classe/reunião de professores. 

Justificativa: 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

1.12. Estágio curricular 
supervisionado – 
relação entre 
licenciandos, docentes 
e supervisores da rede 
de escolas da 
Educação Básica 
 
Obrigatório para os 
cursos de 
Licenciatura. 

 
NSA para  os  demais 
cursos. 

1 Quando  o  estágio  curricular  supervisionado  previsto/implantado  não  está 
regulamentado/institucionalizado. 

2 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de  maneira  insuficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: parceria entre docentes da IES, 
licenciandos e docentes da Educação Básica, incluindo o supervisor de estágio; 
acompanhamento/participação do licenciando em atividades de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação Básica; e 
participação dos docentes da Educação Básica no processo de 
orientação/formação dos licenciandos. 

3 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: parceria entre docentes da IES, 
licenciandos e docentes da Educação Básica, incluindo o supervisor de estágio; 
acompanhamento/participação do licenciando em atividades de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação Básica; e 
participação dos docentes da Educação Básica no processo de 
orientação/formação dos licenciandos. 
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 4 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está muito bem 
regulamentado/institucionalizado, considerando, em  uma  análise  sistêmica  e 
global, os aspectos: parceria entre docentes da IES, licenciandos e docentes da 
Educação Básica, incluindo o supervisor de estágio; 
acompanhamento/participação do licenciando em atividades de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação Básica; e 
participação dos docentes da Educação Básica no processo de 
orientação/formação dos licenciandos. 

5 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: parceria entre docentes da IES, 
licenciandos e docentes da Educação Básica, incluindo o supervisor de estágio; 
acompanhamento/participação do licenciando em atividades de planejamento, 
desenvolvimento e avaliação realizadas pelos docentes da Educação Básica; e 
participação dos docentes da Educação Básica no processo de 
orientação/formação dos licenciandos. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.13. Estágio curricular 
supervisionado – 
relação entre teoria e 
prática 
 
Obrigatório para os 
cursos de 
Licenciatura. 

 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando  o  estágio  curricular  supervisionado  previsto/implantado  não  está 
regulamentado/institucionalizado. 

2 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado  e  contempla,  de  maneira  insuficiente,  a 
relação entre teoria e prática, considerando, em uma análise sistêmica e global, 
os  aspectos: articulação entre  o  currículo do  curso  e  aspectos práticos da 
Educação  Básica;  embasamento  teórico  das  atividades 
planejadas/desenvolvidas no  campo  da  prática;  reflexão  teórica  acerca  de 
situações vivenciadas pelos licenciandos em contextos de educação formal e 
não formal e produção acadêmica que articule a teoria estudada com a prática 
vivenciada. 

3 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado e contempla, de maneira suficiente, a relação 
entre teoria e prática, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos:  articulação  entre  o  currículo  do  curso  e  aspectos  práticos  da 
Educação  Básica;  embasamento  teórico  das  atividades 
planejadas/desenvolvidas no  campo  da  prática;  reflexão  teórica  acerca  de 
situações vivenciadas pelos licenciandos em contextos de educação formal e 
não formal e produção acadêmica que articule a teoria estudada com a prática 
vivenciada. 

4 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está muito bem 
regulamentado/institucionalizado e contempla a relação entre teoria e prática, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: articulação entre 
o currículo do curso e aspectos práticos da Educação Básica; embasamento 
teórico das atividades planejadas/desenvolvidas no campo da prática; reflexão 
teórica acerca de situações vivenciadas pelos licenciandos em contextos de 
educação formal e  não  formal  e  produção acadêmica que  articule a  teoria 
estudada com a prática vivenciada. 

5 Quando o estágio curricular supervisionado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado e contempla, de maneira excelente, a relação 
entre teoria e prática, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos:  articulação  entre  o  currículo  do  curso  e  aspectos  práticos  da 
Educação  Básica;  embasamento  teórico  das  atividades 
planejadas/desenvolvidas no  campo  da  prática;  reflexão  teórica  acerca  de 
situações vivenciadas pelos licenciandos em contextos de educação formal e 
não formal e produção acadêmica que articule a teoria estudada com a prática 
vivenciada. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.14. Atividades 
complementares 
 
Obrigatório para os 
cursos que 
contemplam 
atividades 
complementares no 
PPC. 
 
NSA para cursos que 
não possuem DCNs 
ou para cursos cujas 
diretrizes não 
preveem a 
obrigatoriedade de 
atividades 
complementares. 

1 Quando   as   atividades   complementares previstas/implantadas  não   estão 
regulamentadas/institucionalizadas. 

2 Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão 
regulamentadas/ institucionalizadas, de maneira insuficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e  global, os  aspectos: carga horária, diversidade de 
atividades e formas de aproveitamento. 

3 Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão 
regulamentadas/ institucionalizadas, de maneira suficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e  global, os  aspectos: carga horária, diversidade de 
atividades e formas de aproveitamento. 

4 Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão muito bem 
regulamentadas/institucionalizadas considerando, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: carga horária, diversidade de atividades e formas de 
aproveitamento. 

5 Quando as atividades complementares previstas/implantadas estão 
regulamentadas/ institucionalizadas, de maneira excelente, considerando, em 
uma análise sistêmica e  global, os  aspectos: carga horária, diversidade de 
atividades e formas de aproveitamento. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.15. 

Trabalho de conclusão 
de curso (TCC) 
 
Obrigatório para os 
cursos que 
contemplam TCC no 
PPC. 

 
NSA para cursos que 
não possuem DCNs 
ou para cursos cujas 
diretrizes não 
preveem a 
obrigatoriedade de 
TCC. 

1 Quando  o  trabalho  de  conclusão  de  curso  previsto/implantado  não  está 
regulamentado/institucionalizado. 

2 Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de  maneira  insuficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de 
apresentação, orientação e coordenação. 

3 Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, 
orientação e coordenação. 

4 Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está muito bem 
regulamentado/institucionalizado, considerando, em  uma  análise  sistêmica  e 
global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, orientação e 
coordenação. 

5 Quando o trabalho de conclusão de curso previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: carga horária, formas de apresentação, 
orientação e coordenação. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.16. Apoio ao discente 1 Quando não existe programa de apoio ao discente previsto/implantado. 

2 Quando o apoio ao discente previsto/implantado contempla, de maneira 
insuficiente, os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de 
acessibilidade plena, de atividades de nivelamento e extracurriculares não 
computadas como atividades complementares e os programas de participação 
em centros acadêmicos e em intercâmbios. 

3 Quando o apoio ao discente previsto/implantado contempla, de maneira 
suficiente, os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de 
acessibilidade plena, de atividades de nivelamento e extracurriculares não 
computadas como atividades complementares e os programas de participação 
em centros acadêmicos e em intercâmbios. 

4 Quando  o  apoio  ao  discente  previsto/implantado contempla  muito  bem  os 
programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de acessibilidade plena, de 
atividades de nivelamento e extracurriculares não computadas como atividades 
complementares e os programas de participação em centros acadêmicos e em 
intercâmbios. 

5 Quando o apoio ao discente previsto/implantado contempla, de maneira 
excelente, os programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de 
acessibilidade plena, de atividades de nivelamento e extracurriculares não 
computadas como atividades complementares e os programas de participação 
em centros acadêmicos e em intercâmbios. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.17. Ações 
decorrentes dos 
processos de avaliação 
do curso 

1 Quando não há ações acadêmico-administrativas decorrentes das 
autoavaliações e das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e 
outras) no âmbito do curso. 

2 Quando as ações acadêmico-administrativas, decorrentes das autoavaliações e 
das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito 
do curso, estão previstas/implantadas de maneira insuficiente. 

3 Quando as ações acadêmico-administrativas, decorrentes das autoavaliações e 
das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito 
do curso, estão previstas/implantadas de maneira suficiente. 

4 Quando as ações acadêmico-administrativas, decorrentes das autoavaliações e 
das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito 
do curso, estão muito bem previstas/implantadas. 

5 Quando as ações acadêmico-administrativas, decorrentes das autoavaliações e 
das avaliações externas (avaliação de curso, ENADE, CPC e outras), no âmbito 
do curso, estão previstas/implantadas de maneira excelente. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.18.      Atividades   de 

tutoria 

 
Obrigatório para 

cursos a distância e 

para os presenciais, 

reconhecidos e que 

ofertam até 20% da 

carga horária total do 

curso na modalidade 

a distância, conforme 

Portaria n° 4.059 de 

10 de dezembro de 

2004. 

 
NSA para os demais 

cursos presenciais. 

 
NSA para os cursos 

presenciais em 

processo de 

autorização e 

reconhecimento. 

1 Quando    não    há    atividades    de    tutoria    (presencial    e    a    distância) 

previstas/implantadas. 

2 Quando as atividades de tutoria (presencial e a distância) previstas/implantadas 

atendem, de maneira insuficiente, às demandas didático-pedagógicas da 

estrutura curricular. 

3 Quando as atividades de tutoria (presencial e a distância) previstas/implantadas 

atendem,  de   maneira  suficiente,  às   demandas  didático-pedagógicas  da 

estrutura curricular. 

4 Quando as atividades de tutoria (presencial e a distância) previstas/implantadas 

atendem muito bem às demandas didático-pedagógicas da estrutura curricular. 

5 Quando as atividades de tutoria (presencial e a distância) previstas/implantadas 

atendem,  de   maneira   excelente,  às   demandas  didático-pedagógicas  da 

estrutura curricular. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.19. Tecnologias de 

Informação e 

Comunicação – TICs – 

no processo ensino- 

aprendizagem, 

conforme o PPC 

1 Quando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
previstas/implantadas no processo de ensino-aprendizagem não permitem 
desenvolver o projeto pedagógico do curso e a garantia da acessibilidade plena 
e do domínio das TICs. 

2 Quando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
previstas/implantadas no processo de ensino-aprendizagem permitem, de 
maneira insuficiente, desenvolver o projeto pedagógico do curso e a garantia 
da acessibilidade plena e do domínio das TICs. 

3 Quando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
previstas/implantadas no processo de ensino-aprendizagem permitem, de 
maneira suficiente, desenvolver o projeto pedagógico do curso e a garantia da 
acessibilidade plena e do domínio das TICs. 

4 Quando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
previstas/implantadas no processo de ensino-aprendizagem permitem, de 
maneira muito boa, desenvolver o projeto pedagógico do curso e a garantia da 
acessibilidade plena e do domínio das TICs. 

5 Quando as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) 
previstas/implantadas no processo de ensino-aprendizagem permitem, de 
maneira excelente, desenvolver o projeto pedagógico do curso e a garantia da 
acessibilidade plena e do domínio das TICs. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.20. Material didático 
institucional 

 
Obrigatório  para  cursos 

a distância. 

 
NSA para cursos 

presenciais que não 

contemplam material 

didático institucional no 

PPC. 

 
(Para fins de autorização, 
considerar o material 
didático institucional 
disponibilizado para o 
primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros 
anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

1 Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado 
aos estudantes, não permite executar a formação definida no projeto 
pedagógico do curso. 

2 Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado 
aos  estudantes,  permite  executar,  de  maneira  insuficiente, a  formação 
definida no projeto pedagógico do curso, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: abrangência, acessibilidade plena, 
bibliografia adequada às exigências da formação, aprofundamento e 
coerência teórica. 

3 Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado 
aos  estudantes,  permite  executar,  de  maneira  suficiente,  a  formação 
definida no projeto pedagógico do curso, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: abrangência, acessibilidade plena, 
bibliografia adequada às exigências da formação, aprofundamento e 
coerência teórica. 

4 Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado 
aos  estudantes,  permite  executar,  muito  bem,  a  formação  definida  no 
projeto pedagógico do curso, considerando, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: abrangência, acessibilidade plena, bibliografia adequada 
às exigências da formação, aprofundamento e coerência teórica. 

5 Quando o material didático institucional previsto/implantado, disponibilizado 
aos  estudantes,  permite  executar,  de  maneira  excelente,  a  formação 
definida no projeto pedagógico do curso, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: abrangência, acessibilidade plena, 
bibliografia adequada às exigências da formação, aprofundamento e 
coerência teórica. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.21. Mecanismos de 

interação entre 

docentes, tutores e 

estudantes 

 
Obrigatório          para 

cursos a distância. 

 
NSA para cursos 

presenciais que não 

contemplam 

mecanismos de 

interação entre 

docentes, tutores e 

estudantes no PPC. 

1 Quando não há mecanismos de interação previstos/implantados entre docentes, 
tutores e estudantes. 

2 Quando  os  mecanismos de  interação  entre  docentes, tutores  e  estudantes 
previstos/implantados atendem, de maneira insuficiente, às propostas do curso. 

3 Quando  os  mecanismos de  interação  entre  docentes, tutores  e  estudantes 
previstos/implantados atendem, de maneira suficiente, às propostas do curso. 

4 Quando  os  mecanismos de  interação  entre  docentes, tutores  e  estudantes 
previstos/implantados atendem muito bem às propostas do curso. 

5 Quando  os  mecanismos de  interação  entre  docentes, tutores  e  estudantes 
previstos/implantados atendem, de maneira excelente, às propostas do curso. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.22. Procedimentos 
de avaliação dos 
processos de ensino- 
aprendizagem 

1 Quando os  procedimentos de  avaliação previstos/implantados utilizados nos 
processos de ensino-aprendizagem não contemplam à concepção de avaliação 
definida no PPC. 

2 Quando os  procedimentos de  avaliação previstos/implantados utilizados nos 
processos de ensino-aprendizagem contemplam as competências e habilidades 
do perfil profissional, a adequação dos instrumentos à metodologia proposta, 
atendendo, de maneira insuficiente, à concepção de  avaliação definida no 
PPC. 

3 Quando os  procedimentos de  avaliação previstos/implantados utilizados nos 
processos de ensino-aprendizagem contemplam as competências e habilidades 
do perfil profissional, a adequação dos instrumentos à metodologia proposta, 
atendendo, de maneira suficiente, à concepção de avaliação definida no PPC. 

4 Quando os  procedimentos de  avaliação previstos/implantados utilizados nos 
processos de ensino-aprendizagem contemplam as competências e habilidades 
do perfil profissional, a adequação dos instrumentos à metodologia proposta, 
atendendo, de maneira muito boa, à concepção de avaliação definida no PPC. 

5 Quando os  procedimentos de  avaliação previstos/implantados utilizados nos 
processos de ensino-aprendizagem contemplam as competências e habilidades 
do perfil profissional, a adequação dos instrumentos à metodologia proposta, 
atendendo, de maneira excelente, à concepção de avaliação definida no PPC. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.23. Número de vagas 1 Quando  o  número  de  vagas,  previstas/implantadas,  não  corresponde  à 
dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. 

2 Quando o número de vagas, previstas/implantadas, corresponde, de maneira 
insuficiente, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da 
IES. 

3 Quando o número de vagas, previstas/implantadas, corresponde, de maneira 
suficiente, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da 
IES. 

4 Quando o número de vagas, previstas/implantadas, corresponde muito bem à 
dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES. 

5 Quando o número de vagas, previstas/implantadas, corresponde, de maneira 
excelente, à dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da 
IES. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.24. Integração com 
as redes públicas de 
ensino 

 
Obrigatório para as 

Licenciaturas. 

 
NSA para os demais 

cursos que não 

contemplam 

integração com as 

redes públicas de 

ensino no PPC. 

1 Quando não existem ações ou convênios que promovam integração com as 
escolas da educação básica das redes públicas de ensino. 

2 Quando as ações ou convênios que promovam integração com as escolas da 
educação básica das redes públicas de ensino estão previstos/implantados com 
abrangência e consolidação insuficientes. 

3 Quando as ações ou convênios que promovam integração com as escolas da 
educação básica das redes públicas de ensino estão previstos/implantados com 
abrangência e consolidação suficientes. 

4 Quando as ações ou convênios que promovam integração com as escolas da 
educação básica das redes públicas de ensino estão muito bem 
previstos/implantados com abrangência e consolidação. 

5 Quando as ações ou convênios que promovam integração com as escolas da 
educação básica das redes públicas de ensino estão previstos/implantados com 
abrangência e consolidação excelentes. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.25. Integração do 
curso com o sistema de 
saúde local e 
regional/SUS – relação 
alunos/docente ou 
preceptor 
 
Obrigatório para os 
cursos da área da 
saúde. 
 
NSA para os demais 
cursos e para os da 
área da saúde que 
não preveem 
integração em suas 
DCNs e no seu PPC. 

1 Quando a integração do curso com o sistema de saúde local e regional/SUS, 
conforme as DCNs, não está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES. 

2 Quando a integração do curso com o sistema de saúde local e regional/SUS, 
conforme as DCNs, está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES, de forma insuficiente, sendo a relação alunos/docente ou preceptor 
de mais de 8, em cada cenário de prática com atendimento clínico, atendendo 
aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

3 Quando a integração do curso com o sistema de saúde local e regional/SUS, 
conforme as DCNs, está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES, de forma suficiente, sendo a relação alunos/docente ou preceptor de 
no máximo 8, em cada cenário de prática com atendimento clínico, atendendo 
aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

4 Quando a integração do curso com o sistema de saúde local e regional e o SUS, 
conforme as DCNs, está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES, de forma muito boa, sendo a relação alunos/docente ou preceptor de 
no máximo 6, em cada cenário de prática com atendimento clínico, atendendo 
aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

5 Quando a integração do curso com o sistema de saúde local e regional e o SUS, 
conforme as DCNs, está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES, de forma excelente, sendo a relação/docente ou preceptor de no 
máximo 4, em cada cenário de prática com atendimento clínico, atendendo aos 
princípios éticos da formação e atuação profissional. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.26. Interação do 
curso com o sistema de 
saúde local e 
regional/SUS – relação 
alunos/usuário 
 
Obrigatório para os 
cursos da área da 
saúde. 
 
NSA para os demais 
cursos e para os da 
área da saúde que 
não preveem 
interação em suas 
DCNs e no seu PPC. 

1 Quando a interação do curso com o sistema de saúde local e regional/SUS, 
conforme as DCNs, não está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES. 

2 Quando a interação do curso com o sistema de saúde local e regional/SUS, 
conforme as DCNs, está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES, de forma insuficiente, considerando a relação alunos/usuário e o 
atendimento aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

3 Quando a interação do curso com o sistema de saúde local e regional/SUS, 
conforme as DCNs, está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES, de  forma  suficiente,  considerando a  relação  alunos/usuário e  o 
atendimento aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

4 Quando a interação do curso com o sistema de saúde local e regional/SUS, 
conforme as DCNs, está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES, de forma muito boa, considerando a  relação alunos/usuário e  o 
atendimento aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

5 Quando a interação do curso com o sistema de saúde local e regional/SUS, 
conforme as DCNs, está prevista/formalizada por meio de convênio e/ou 
COAPES,  de  forma  excelente,  considerando  a  relação  alunos/usuário e  o 
atendimento aos princípios éticos da formação e atuação profissional. 

Justificativa: 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

1.27. Atividades 
práticas de ensino 
 
Obrigatório para o 
curso de Medicina. 
 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando  não  estão  previstas/implantadas,  conforme  as  DCNs,  atividades 
práticas de ensino, no início e ao longo do curso, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: formação generalista, priorização de situações 
de  saúde  e  agravos  de  maior  prevalência,  ênfase  no  ensino  voltado  aos 
cuidados integrais em saúde e atuação interprofissional. 

2 Quando estão previstas/implantadas atividades práticas de ensino, no início e ao 
longo do curso, conforme as DCNs, de maneira insuficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: formação generalista, priorização 
de situações de saúde e agravos de maior prevalência, ênfase no ensino voltado 
aos cuidados integrais em saúde e atuação interprofissional. 

3 Quando estão previstas/implantadas atividades práticas de ensino, no início e ao 
longo do curso, conforme as DCNs, de maneira suficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: formação generalista, priorização 
de situações de saúde e agravos de maior prevalência, ênfase no ensino voltado 
aos cuidados integrais em saúde e atuação interprofissional. 

4 Quando estão previstas/implantadas atividades práticas de ensino, no início e ao 
longo do curso, conforme as DCNs, de maneira muito boa, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: formação generalista, priorização 
de situações de saúde e agravos de maior prevalência, ênfase no ensino voltado 
aos cuidados integrais em saúde e atuação interprofissional. 

5 Quando estão previstas/implantadas atividades práticas de ensino, no início e ao 
longo do curso, conforme as DCNs, de maneira excelente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: formação generalista, priorização 
de situações de saúde e agravos de maior prevalência, ênfase no ensino voltado 
aos cuidados integrais em saúde e atuação interprofissional. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.28. Atividades 
práticas de ensino para 
área da saúde 
 
Obrigatório para os 
cursos da área da 
saúde, conforme as 
DCNs. 
 
NSA para Medicina e 
demais cursos. 

1 Quando  não  estão  previstas/implantadas  atividades  práticas  de   ensino, 
conforme as DCNs do curso. 

2 Quando estão previstas/implantadas, de maneira insuficiente, atividades 
práticas de  ensino, conforme as  DCNs do curso, priorizando o enfoque de 
atenção à saúde e, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: formação generalista, supervisão das atividades de integração entre 
ensino-serviço-comunidade por docentes e atuação interprofissional. 

3 Quando estão previstas/implantadas, de maneira suficiente, atividades práticas 
de ensino conforme as DCNs do curso, priorizando o enfoque de atenção à 
saúde e, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
formação generalista, supervisão das atividades de integração entre ensino- 
serviço-comunidade por docentes e atuação interprofissional. 

4 Quando estão previstas/implantadas, muito bem, atividades práticas de ensino 
conforme as DCNs do curso, priorizando o enfoque de atenção à saúde e, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: formação 
generalista, supervisão das atividades de integração entre ensino-serviço- 
comunidade por docentes e atuação interprofissional. 

5 Quando estão previstas/implantadas, de maneira excelente, atividades práticas 
de ensino conforme as DCNs do curso, priorizando o enfoque de atenção à 
saúde e, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
formação generalista, supervisão das atividades de integração entre ensino- 
serviço-comunidade por docentes e atuação interprofissional. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.29. Atividades 
práticas de ensino para 
Licenciaturas 

 
Obrigatório para 
Licenciaturas. 
 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando   não   estão   previstas/implantadas  atividades   práticas   de   ensino 
conforme as DCNs. 

2 Quando estão previstas/implantadas, de maneira insuficiente, atividades 
práticas de ensino conforme as DCNs da Educação Básica, da Formação de 
Professores e da área de conhecimento da Licenciatura. 

3 Quando estão previstas/implantadas, de maneira suficiente, atividades práticas 
de ensino conforme as DCNs da Educação Básica, da Formação de Professores 
e da área de conhecimento da Licenciatura. 

4 Quando estão previstas/implantadas, muito bem, atividades práticas de ensino 
conforme as DCNs da Educação Básica, da Formação de Professores e da área 
de conhecimento da Licenciatura. 

5 Quando estão previstas/implantadas, de maneira excelente, atividades práticas 
de ensino conforme as DCNs da Educação Básica, da Formação de Professores 
e da área de conhecimento da Licenciatura. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.30. Educação em 
saúde 
 
Obrigatório para a 
área da saúde, desde 
que esteja previsto 
nas DCNs do curso. 

 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando o processo de formação na área de educação em saúde não está 
previsto/implantado, conforme as DCNs e o PPC. 

2 Quando  o  processo  de  formação  na  área  de  educação  em  saúde  está 
previsto/implantado, de maneira insuficiente, conforme as DCNs e o PPC. 

3 Quando  o  processo  de  formação  na  área  de  educação  em  saúde  está 
previsto/implantado, de maneira suficiente, conforme as DCNs e o PPC. 

4 Quando o processo de formação na área de educação em saúde está muito 
bem previstos/implantados, conforme as DCNs e o PPC. 

5 Quando  o  processo  de  formação  na  área  de  educação  em  saúde  está 
previsto/implantado, de maneira excelente, conforme as DCNs e o PPC. 

Justificativa: 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

1.31. Gestão em saúde 
 
Obrigatório para a 
área da saúde, desde 
que esteja previsto 
nas DCNs do curso. 
 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando  o  processo  de  formação  na  área  de  gestão  em  saúde  não  está 
previsto/implantado de acordo com as DCNs e com o PPC. 

2 Quando o processo de formação na área de gestão em saúde está 
previsto/implantado, de maneira insuficiente, de acordo com as DCNs e com o 
PPC. 

3 Quando o processo de formação na área de gestão em saúde está 
previsto/implantado, de maneira suficiente, de acordo com as DCNs e com o 
PPC. 

4 Quando o processo de formação na área de gestão em saúde está 
previsto/implantado, de maneira muito boa, de acordo com as DCNs e com o 
PPC. 

5 Quando o processo de formação na área de gestão em saúde está 
previsto/implantado, de maneira excelente, de acordo com as DCNs e com o 
PPC. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.32. Articulação entre 
a graduação em 
Medicina e os 
programas de 
residência próprios 
e/ou em parceria, 
conforme o PPC 

 

 
Considerar a 
implantação 
progressiva de 
programa de residência 
médica em Medicina 
Geral de Família e 
Comunidade, 
relacionado com o 
percentual de egressos 
previstos pela IES, até 
31 de dezembro de 
2018 (Lei n° 
12.871/2013). 

 
Considerar nas 
avaliações do ano: 
 
2017 - Até 40% 
2018 - Até 80% 
2019 - 100 % 
 
Obrigatório    para    o 
curso de Medicina. 
 
NSA para  os  demais 
cursos. 

1 Quando não está prevista/implantada a articulação entre o curso de Medicina e 
os programas de residência próprios e/ou em parceria, conforme o PPC, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, o aspecto: 
previsão/implantação de vagas de residência em Medicina Geral de Família e 
Comunidade e, pelo menos, mais duas áreas prioritárias do SUS, para o 
equivalente ao número de egressos. 

2 Quando está prevista/implantada, de forma insuficiente, a articulação entre o 
curso de Medicina e os programas de residência próprios e/ou em parceria, 
conforme o PPC, considerando, em uma análise sistêmica e global, o aspecto: 
previsão/implantação de vagas de residência em Medicina Geral de Família e 
Comunidade e, pelo menos, mais duas áreas prioritárias do SUS, para o 
equivalente ao número de egressos. 

3 Quando está prevista/implantada, de forma suficiente, a articulação entre o 
curso de Medicina e os programas de residência próprios e/ou em parceria, 
conforme o PPC, considerando, em uma análise sistêmica e global, o aspecto: 
previsão/implantação de vagas de residência em Medicina Geral de Família e 
Comunidade e, pelo menos, mais duas áreas prioritárias do SUS, para o 
equivalente ao número de egressos. 

4 Quando está prevista/implantada, de forma muito boa, a articulação entre o 
curso de Medicina e os programas de residência próprios e/ou em parceria, 
conforme o PPC, considerando, em uma análise sistêmica e global, o aspecto: 
previsão/implantação de vagas de residência em Medicina Geral de Família e 
Comunidade e, pelo menos, mais duas áreas prioritárias do SUS, para o 
equivalente ao número de egressos. 

5 Quando está prevista/implantada, de forma excelente, a articulação entre o 
curso de Medicina e os programas de residência próprios e/ou em parceria, 
conforme o PPC, considerando, em uma análise sistêmica e global, o aspecto: 
previsão/implantação de vagas de residência em Medicina Geral de Família e 
Comunidade e, pelo menos, mais duas áreas prioritárias do SUS, para o 
equivalente ao número de egressos. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.33. Responsabilidade 
Social 
 
Para os cursos da 
área da saúde, 
considerar, em uma 
análise sistêmica e 
global, também, os 
seguintes aspectos: 
 
I - Indução para a 
pesquisa sobre 
doenças mais 
prevalentes na 
comunidade loco- 
regional; e 
 
II - contribuição para 
melhora dos 
indicadores de saúde 
na comunidade loco- 
regional. 

1 Quando a responsabilidade social não figura, de modo explícito, como diretriz 
relevante na missão social da IES no curso e não está prevista/integrada no 
cotidiano de sua gestão, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
seguintes aspectos: oportunidades para a comunidade acadêmica exercitar a 
responsabilidade   social;  existência   de   parcerias   e   contribuição   para   a 
concepção, planejamento e execução das atividades educacionais. 

2 Quando a responsabilidade social figura, de modo explícito, como diretriz 
relevante  na  missão  social  da  IES  no  curso  e  está  prevista/integrada, de 
maneira  insuficiente,  no  cotidiano  de  sua  gestão,  considerando,  em  uma 
análise sistêmica e global, os seguintes aspectos: oportunidades para a 
comunidade acadêmica exercitar a responsabilidade social; existência de 
parcerias e contribuição para a concepção, planejamento e execução das 
atividades educacionais. 

3 Quando a responsabilidade social figura, de modo explícito, como diretriz 
relevante  na  missão  social  da  IES  no  curso  e  está  prevista/integrada, de 
maneira suficiente, no cotidiano de sua gestão, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os seguintes aspectos: oportunidades para a comunidade 
acadêmica exercitar a responsabilidade social; existência de parcerias e 
contribuição para a concepção, planejamento e execução das atividades 
educacionais. 

4 Quando a responsabilidade social figura, de modo explícito, como diretriz 
relevante  na  missão  social  da  IES  no  curso  e  está  prevista/integrada, de 
maneira muito boa, no cotidiano de sua gestão, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os seguintes aspectos: oportunidades para a comunidade 
acadêmica exercitar a responsabilidade social; existência de parcerias e 
contribuição para a concepção, planejamento e execução das atividades 
educacionais. 

5 Quando a responsabilidade social figura, de modo explícito, como diretriz 
relevante  na  missão  social  da  IES  no  curso  e  está  prevista/integrada, de 
maneira excelente, no cotidiano de sua gestão, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os seguintes aspectos: oportunidades para a comunidade 
acadêmica exercitar a responsabilidade social; existência de parcerias e 
contribuição para a concepção, planejamento e execução das atividades 
educacionais. 

Justificativa: 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

1.34. Integração do 
curso com a 
comunidade 
locorregional 
 
Obrigatório para a 
área de saúde, desde 
que esteja previsto 
nas DCNs do curso. 

 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando não há integração do curso, prevista/implantada, com a comunidade 
locorregional, considerando, em uma análise sistêmica e global: 
previsão/existência de proposta de ensino com inserção do estudante na 
comunidade e/ou nos serviços de saúde, desde o início do curso, com ênfase no 
cenário da atenção básica e nos mecanismos de participação da sociedade civil 
organizada. 

2 Quando a integração do curso, prevista/implantada, com a comunidade 
locorregional é insuficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global: 
previsão/existência de proposta de ensino com inserção do estudante na 
comunidade e/ou nos serviços de saúde, desde o início do curso, com ênfase no 
cenário da atenção básica e nos mecanismos de participação da sociedade civil 
organizada. 
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 3 Quando a integração do curso, prevista/implantada, com a comunidade 
locorregional é suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global: 
previsão/existência de proposta de ensino com inserção do estudante na 
comunidade e/ou nos serviços de saúde, desde o início do curso, com ênfase no 
cenário da atenção básica e nos mecanismos de participação da sociedade civil 
organizada. 

4 Quando a integração do curso, prevista/implantada, com a comunidade 
locorregional é muito boa, considerando, em uma análise sistêmica e global: 
previsão/ existência de proposta de ensino com inserção do estudante na 
comunidade e/ou nos serviços de saúde, desde o início do curso, com ênfase no 
cenário da atenção básica e nos mecanismos de participação da sociedade civil 
organizada. 

5 Quando a integração do curso, prevista/implantada, com a comunidade 
locorregional é excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global: 
previsão/existência de proposta de ensino com inserção do estudante na 
comunidade e/ou nos serviços de saúde, desde o início do curso, com ênfase no 
cenário da atenção básica e nos mecanismos de participação da sociedade civil 
organizada. 

Justificativa: Observação da Pesquisadora – a importância que se dá desde o início dos Cursos da participação 
dos alunos em relação à comunidade do entorno visando a autonomia com Projetos de Extensão Permanentes 
que propiciem  que as pessoas tenham qualidade de vida. Parceria: professores, alunos e comunidade. 

 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

1.35. Segurança do 
usuário do SUS 
 
Obrigatório    para    a 
área de saúde. 
 
NSA para  os  demais 
cursos. 

1 Quando não há segurança do usuário do SUS, prevista/implantada, ao longo do 
processo de formação, de acordo com as DCNs e o PPC. 

2 Quando a segurança do usuário do SUS está prevista/implantada, de forma 
insuficiente, ao longo do processo de formação, de acordo com as DCNs e o 
PPC. 

3 Quando a segurança do usuário do SUS está prevista/implantada, de forma 
suficiente, ao longo do processo de formação, de acordo com as DCNs e o 
PPC. 

4 Quando a segurança do usuário do SUS está muito bem prevista/implantada ao 
longo do processo de formação, de acordo com as DCNs e o PPC. 

5 Quando a segurança do usuário do SUS está prevista/implantada, de forma 
excelente, ao longo do processo de formação, de acordo com as DCNs e o 
PPC. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

1.36. Participação dos 
discentes no 
acompanhamento e na 
avaliação do PPC 

1 Quando a participação, prevista/implantada, dos discentes no acompanhamento 
e na avaliação do PPC não está regulamentada/institucionaliza. 

2 Quando a participação, prevista/implantada, dos discentes no acompanhamento 
e na avaliação do PPC está regulamentada/institucionalizada de maneira 
insuficiente. 

3 Quando a participação, prevista/implantada, dos discentes no acompanhamento 
e na avaliação do PPC está regulamentada/institucionalizada de maneira 
suficiente. 

4 Quando a participação, prevista/implantada, dos discentes no acompanhamento 
e na avaliação do PPC está muito bem regulamentada/institucionalizada. 

5 Quando a participação, prevista/implantada, dos discentes no acompanhamento 
e na avaliação do PPC está regulamentada/institucionalizada de maneira 
excelente. 

Justificativa: 
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Dimensão 2: CORPO DOCENTE E TUTORIAL 
Fontes de Consulta: Projeto Pedagógico do Curso, Plano de Desenvolvimento Institucional, Políticas de Formação 

Docente, Formulário Eletrônico preenchido pela IES no e-MEC, Documentação Comprobatória e Catálogo Nacional 
dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber. 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.1. Atuação do Núcleo 
Docente Estruturante – 
NDE 
 
NSA para cursos 
sequenciais. 

1 Quando o Núcleo Docente Estruturante - NDE não está previsto/implantado. 

2 Quando a atuação, prevista/implantada, do Núcleo Docente Estruturante – NDE 
é insuficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 

3 Quando a atuação, prevista/implantada, do Núcleo Docente Estruturante – NDE 
é suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 

4 Quando a atuação, prevista/implantada, do Núcleo Docente Estruturante – NDE 
é muito boa, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 

5 Quando a atuação, prevista/implantada, do Núcleo Docente Estruturante – NDE 
é excelente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
concepção, acompanhamento, consolidação e avaliação do PPC. 

Justificativa: Observação da Pesquisadora – aqui pode-se observar a responsabilidade do NDE. Por esse motivo 
a escolha de seus  integrantes deve ser muito bem pensada, analisada e refletida. 

 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.2. Atuação do (a) 
coordenador (a) 

1 Quando não há atuação do (a) coordenador (a) do curso. 

2 Quando a atuação, prevista/implantada, do (a) coordenador (a) é insuficiente, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, 
relação  com  os  docentes  e  discentes  e  representatividade nos  colegiados 
superiores. 

3 Quando a atuação, prevista/implantada, do (a) coordenador (a) é suficiente, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, 
relação  com  os  docentes  e  discentes  e  representatividade nos  colegiados 
superiores. 

4 Quando a atuação, prevista/implantada, do (a) coordenador (a) é muito boa, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, 
relação  com  os  docentes  e  discentes  e  representatividade nos  colegiados 
superiores. 

5 Quando a atuação, prevista/implantada, do (a) coordenador (a) é excelente, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: gestão do curso, 
relação  com  os  docentes  e  discentes  e  representatividade nos  colegiados 
superiores. 

Justificativa: Observação da Pesquisadora – quanto a atuação do Coordenador os avaliadores preocupam-se 
com o saber; saber fazer; mas também com o saber gerenciar seu Curso. 

 
 
 
 
 
 
 



819 
 

 
 

Indicador Conceito Critério de Análise 

2.3. Experiência de 
magistério superior e 
de gestão acadêmica 
do (a) coordenador (a) 
 
(Para casos de CST, as 
experiências de gestão 
acadêmica dos 
coordenadores de 
curso em educação 
profissional técnica de 
nível médio também 
podem ser 
consideradas, 
englobando todos os 
setores envolvidos com 
ensino, pesquisa e 
extensão, em qualquer 
nível) 

1 Quando o (a) coordenador (a) possui experiência de magistério superior ou 
experiência de gestão acadêmica menor que 1 ano, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: domínio de legislação e de tecnologias 
educacionais coerentes com o desenvolvimento científico na área de educação 
e gestão de processos/projetos de mudança curricular. 

2 Quando o (a) coordenador (a) possui experiência de magistério superior e de 
gestão acadêmica maior ou igual a 2 anos e menor que 3 anos, com no 
mínimo 1 ano de experiência em gestão acadêmica; considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: domínio de legislação e de tecnologias 
educacionais coerentes com o desenvolvimento científico na área de educação 
e gestão de processos/projetos de mudança curricular. 

3 Quando o (a) coordenador (a) possui experiência de magistério superior e de 
gestão acadêmica maior ou igual a 3 anos e menor que 4 anos, com no 
mínimo 2 anos de experiência em gestão acadêmica; considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: domínio de legislação e de tecnologias 
educacionais coerentes com o desenvolvimento científico na área de educação 
e gestão de processos/projetos de mudança curricular. 

4 Quando o (a) coordenador (a) possui experiência de magistério superior e de 
gestão acadêmica maior ou igual a 4 anos e menor que 5 anos, com no 
mínimo 3 anos de experiência em gestão acadêmica; considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os aspectos: domínio de legislação e de tecnologias 
educacionais coerentes com o desenvolvimento científico na área de educação 
e gestão de processos/projetos de mudança curricular. 

5 Quando o (a) coordenador (a) possui experiência de magistério superior e de 
gestão acadêmica maior ou igual a 5  anos, com no mínimo 4 anos de 
experiência em gestão acadêmica; considerando, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: domínio de legislação e de tecnologias educacionais 
coerentes com o desenvolvimento científico na área de educação e gestão de 
processos/projetos de mudança curricular. 

Justificativa: 
 

Indicador Conceito Critério de Análise 

2.4. Regime de 
trabalho do (a) 
coordenador (a) do 
curso 

 
Obrigatório para 

cursos presenciais. 

 
NSA para cursos a 

distância. 

1 Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) não é 
de tempo parcial ou integral; ou a relação entre o número de vagas anuais 
pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação é maior 
que 25, ou não é respeitado o limite mínimo de 10 horas semanais dedicadas 
à coordenação do curso. 

2 Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) é de 
tempo parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas 
anuais pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação 
é maior que 20 e menor ou igual a 25. 

3 Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) é de 
tempo parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas 
anuais pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação 
é maior que 15 e menor ou igual a 20. 

4 Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) é de 
tempo parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas 
anuais pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação 
é maior que 10 e menor ou igual a 15. 

5 Quando o regime de trabalho previsto/implantado do (a) coordenador (a) é de 
tempo parcial ou integral, sendo que a relação entre o número de vagas 
anuais pretendidas/autorizadas e as horas semanais dedicadas à coordenação 
é menor ou igual a 10. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

2.5. Carga horária de 
coordenação de curso 

 
Obrigatório para 

cursos a distância. 

 
NSA para cursos 

presenciais. 

1 Quando a  carga  horária prevista/implantada para  o  (a)  coordenador (a)  for 
menor que 10 horas. 

2 Quando a carga horária prevista/implantada para o (a) coordenador (a) do curso 
for maior ou igual a 10 e menor que 15 horas semanais dedicadas totalmente 
à coordenação. 

3 Quando a carga horária prevista/implantada para (a) o coordenador (a) do curso 
for maior ou igual a 15 e menor que 20 horas semanais dedicadas totalmente 
à coordenação. 

4 Quando a carga horária prevista/implantada para o (a) coordenador (a) do curso 
for maior ou igual a 20 e menor que 25 horas semanais dedicadas totalmente 
à coordenação. 

5 Quando a carga horária prevista/implantada para o (a) coordenador (a) do curso 
for maior ou igual a 25 horas semanais dedicadas totalmente à coordenação. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.6. Titulação do corpo 
docente do curso 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os docentes 
previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

1 Quando  o  percentual  dos  docentes  do  curso,  previstos/efetivos,  com 
titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é menor que 
15%. 

2 Quando  o  percentual  dos  docentes  do  curso,  previstos/efetivos,  com 
titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é maior ou 
igual a 15% e menor que 30%. 

3 Quando  o  percentual  dos  docentes  do  curso,  previstos/efetivos,  com 
titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é maior ou 
igual a 30% e menor que 50%. 

4 Quando  o  percentual  dos  docentes  do  curso,  previstos/efetivos,  com 
titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é maior ou 
igual a 50% e menor que 75%. 

5 Quando  o  percentual  dos  docentes  do  curso,  previstos/efetivos,  com 
titulação obtida em programas de pós-graduação stricto sensu é maior ou 
igual a 75%. 

Justificativa: Obsevação da Pesquisadora – o ponto crucial da avaliação do MEC é realmente a titulação dos 
professores e não as competências e atitudes. 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.7. Titulação do corpo 
docente do curso – 
percentual de doutores 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os docentes 
previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

1 Quando não há doutores do curso. 

2 Quando o percentual de doutores do curso, previstos/efetivos, é menor ou 
igual a 10%. 

3 Quando o percentual de doutores do curso, previstos/efetivos, é maior que 
10% e menor ou igual a 20%. 

4 Quando o percentual de doutores do curso, previstos/efetivos, é maior que 
20% e menor ou igual a 35%. 

5 Quando o percentual de doutores do curso, previstos/efetivos, é maior que 
35%. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

2.8. Regime de trabalho do 
corpo docente do curso 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os docentes 
previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 
 
(Para os cursos de medicina, 
os critérios de análise 
passam a figurar da seguinte 
maneira: 
Conceito 1 – menor que 50% 
Conceito 2 – maior ou igual a 
50% e menor que 60% 
Conceito 3 – maior ou igual a 
60% e menor que 70% 
Conceito 4 – maior ou igual a 
70% e menor que 80% 
Conceito 5 – maior ou igual 
a 80%) 

1 Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de 
trabalho de tempo parcial ou integral é menor que 20%. 

2 Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de 
trabalho de tempo parcial ou integral é maior ou igual a 20% e menor 
que 33%. 

3 Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de 
trabalho de tempo parcial ou integral é maior ou igual a 33% e menor 
que 60%. 

4 Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de 
trabalho de tempo parcial ou integral é maior ou igual a 60% e menor 
que 80%. 

5 Quando o percentual do corpo docente previsto/efetivo com regime de 
trabalho de tempo parcial ou integral é maior ou igual a 80%. 

Justificativa: 
 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.9. Experiência 
profissional em sua área 
de atuação docente 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os docentes 
previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 
 
NSA para docentes dos 
cursos de Licenciatura. 
 
(Para o curso de Medicina, 
os critérios de análise 
passam a figurar da 
seguinte maneira: 
Conceito 1 – menor que 
40% possui, pelo menos, 5 
anos 
Conceito 2 – maior ou igual 

1 Quando um contingente menor que 20% do corpo docente, previsto/efetivo, 
possui experiência profissional em sua área de atuação docente (excluídas 
as atividades no magistério superior) de, pelo menos, 2 anos para 
bacharelados/ ou 3 anos para cursos superiores de tecnologia. 

2 Quando um contingente maior ou igual a 20% e menor que 40% do corpo 
docente, previsto/efetivo, possui experiência profissional em sua área de 
atuação docente (excluídas as atividades no magistério superior) de, pelo 
menos, 2 anos para bacharelados ou 3 anos para cursos superiores de 
tecnologia. 

3 Quando um contingente maior ou igual a 40% e menor que 60% do corpo 
docente, previsto/efetivo, possui experiência profissional em sua área de 
atuação docente (excluídas as atividades no magistério superior) de, pelo 
menos, 2 anos para bacharelados ou 3 anos para cursos superiores de 
tecnologia. 

4 Quando um contingente maior ou igual a 60% e menor que 80% do corpo 
docente, previsto/efetivo, possui experiência profissional em sua área de 
atuação docente (excluídas as atividades no magistério superior) de, pelo 
menos, 2 anos para bacharelados ou 3 anos para cursos superiores de 
tecnologia. 
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a 40% e menor que 50% 
possui, pelo menos, 5 anos 
Conceito 3 – maior ou igual 
a 50% e menor que 60% 
possui, pelo menos, 5 anos 
Conceito 4 – maior ou igual 
a 60% e menor que 70% 
possui, pelo menos, 5 anos 
Conceito 5 – maior ou igual 
a 70% possui, pelo menos, 
5 anos) 

Justificativa: Observação 
da Pesquisadora – nota-
se o cuidado com a 
experiência na docência. 

5 Quando  um  contingente  maior  ou  igual  a  80%  do  corpo  docente, 
previsto/efetivo, possui  experiência profissional em  sua  área  de  atuação 
docente (excluídas as atividades no magistério superior) de, pelo menos, 2 
anos para bacharelados ou 3 anos para cursos superiores de tecnologia. 

 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.10. Experiência no 
exercício da docência 
na educação básica 
 
(Para fins de 
autorização, considerar 
os docentes previstos 
para o primeiro ano do 
curso, se CST, ou dois 
primeiros anos, se 
licenciaturas) 

 
Obrigatório para 

cursos de licenciatura 

e para CST da Rede 

Federal de Educação 

Profissional, 

Científica e 

Tecnológica. 

 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando um contingente menor que 20% do corpo docente, previsto/efetivo, 
tem, pelo menos, 3 anos de experiência no exercício da docência na educação 
básica. 

2 Quando um contingente maior ou igual a 20% e menor que 30% do corpo 
docente, previsto/efetivo, tem, pelo menos, 3 anos de experiência no exercício 
da docência na educação básica. 

3 Quando um contingente maior ou igual a 30% e menor que 40% do corpo 
docente, previsto/efetivo, tem, pelo menos, 3 anos de experiência no exercício 
da docência na educação básica. 

4 Quando um contingente maior ou igual a 40% e menor que 50% do corpo 
docente, previsto/efetivo, tem, pelo menos, 3 anos de experiência no exercício 
da docência na educação básica. 

5 Quando um contingente maior ou igual a 50% do corpo docente, 
previsto/efetivo, tem, pelo menos, 3 anos de experiência no exercício da 
docência na educação básica. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

2.11. Experiência de 
magistério superior do corpo 
docente 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os docentes 
previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 
 
(Para o curso de Medicina, 
os critérios de análise 
passam a figurar da 
seguinte maneira: 
Conceito 1 – menor que 
40% possui, pelo menos, 5 
anos 
Conceito 2 – maior ou igual 
a 40% e menor que 50% 
possui, pelo menos, 5 anos 
Conceito 3 – maior ou igual 
a 50% e menor que 60% 
possui, pelo menos, 5 anos 
Conceito 4 – maior ou igual 
a 60% e menor que 70% 
possui, pelo menos, 5 anos 
Conceito 5 – maior ou igual 
a 70% possui, pelo menos, 5 
anos) 

1 Quando    um    contingente    menor    que    20%    do    corpo    docente, 
previsto/efetivo, possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 
3 anos para bacharelados/licenciaturas ou 2 anos para cursos superiores 
de tecnologia. 

2 Quando um contingente maior ou igual a 20% e menor que 40% do corpo 
docente, previsto/efetivo, possui  experiência de  magistério superior de, 
pelo menos, 3 anos para bacharelados/licenciaturas ou 2 anos para cursos 
superiores de tecnologia. 

3 Quando um contingente maior ou igual a 40% e menor que 60% do corpo 
docente, previsto/efetivo, possui  experiência de  magistério superior de, 
pelo menos, 3 anos para bacharelados/licenciaturas ou 2 anos para cursos 
superiores de tecnologia. 

4 Quando um contingente maior ou igual a 60% e menor que 80% do corpo 
docente, previsto/efetivo, possui  experiência de  magistério superior de, 
pelo menos, 3 anos para bacharelados/licenciaturas ou 2 anos para cursos 
superiores de tecnologia. 

5 Quando  um  contingente  maior  ou  igual  a  80%  do  corpo  docente, 
previsto/efetivo, possui experiência de magistério superior de, pelo menos, 
3 anos para bacharelados/licenciaturas ou 2 anos para cursos superiores 
de tecnologia. 

Justificativa: 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

2.12. Relação entre o 
número de docentes e o 
número de vagas 
 
Obrigatório para cursos a 
distância (relação entre o 
número de docentes - 40h 
em dedicação à EAD - e o 
número de vagas). 
 
NSA para cursos 
presenciais. 

1 Quando a relação entre o número de vagas previstas/implantadas e o 
número de docentes do curso (equivalentes 40h) é de 161 vagas ou mais 
por docente. 

2 Quando a relação entre o número de vagas previstas/implantadas e o 
número de docentes do curso (equivalentes 40h) é de 151 a 160 vagas por 
docente. 

3 Quando a relação entre o número de vagas previstas/implantadas e o 
número de docentes do curso (equivalentes 40h) é de 141 a 150 vagas por 
docente. 

4 Quando a relação entre o número de vagas previstas/implantadas e o 
número de docentes do curso (equivalentes 40h) é de 131 a 140 vagas por 
docente. 

5 Quando a relação entre o número de vagas previstas/implantadas e o 
número de docentes do curso (equivalentes 40h) é de até 130 vagas por 
docente. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

2.13. Funcionamento do 
colegiado de curso ou 
equivalente 

1 Quando o colegiado não está previsto/implantado. 

2 Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de  maneira  insuficiente,  considerando, 
em uma análise sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos 
segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das 
decisões. 

3 Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira suficiente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos 
segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das 
decisões. 

4 Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está muito bem 
regulamentado/institucionalizado, considerando, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: representatividade dos segmentos, periodicidade das 
reuniões, registros e encaminhamento das decisões. 

5 Quando o funcionamento do colegiado previsto/implantado está 
regulamentado/institucionalizado, de maneira excelente, considerando, em 
uma análise sistêmica e global, os aspectos: representatividade dos 
segmentos, periodicidade das reuniões, registros e encaminhamento das 
decisões. 

Justificativa: Observação da Pesquisadora -  O MEC temum olhar criterioso sobre a representatividade do corpo 
docente nas decisões institucionais como também nas produções científicas. 

 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

2.14. Produção científica, 
cultural, artística ou 
tecnológica 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os docentes 
previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

1 Quando mais de 50% dos docentes não têm produção nos últimos 3 anos. 

2 Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 1 a 3 produções nos últimos 
3 anos. 

3 Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 4 a 6 produções nos últimos 
3 anos. 

4 Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 7 a 9 produções nos últimos 
3 anos. 

5 Quando pelo  menos 50% dos  docentes têm  mais de  9  produções nos 
últimos 3 anos. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

2.15. Titulação e formação 
do corpo de tutores do 
curso 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os tutores 
previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

 
Obrigatório para cursos 

a distância e presenciais, 

reconhecidos, que 

ofertam até 20% da carga 

horária total do curso na 

modalidade a distância, 

conforme Portaria n° 

4.059/2004. 

 
NSA para os demais 

cursos presenciais. 

1 Quando há tutores não graduados. 

2 Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados. 

3 Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados na área. 

4 Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados na área, sendo 
que,  no  mínimo,  30%  têm  titulação  obtida  em  programas  de  pós- 
graduação lato sensu. 

5 Quando todos os tutores previstos/efetivos são graduados na área, sendo 
que,  no  mínimo,  30%  têm  titulação  obtida  em  programas  de  pós- 
graduação stricto sensu. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.16. Experiência do corpo 
de tutores em educação a 
distância 

 
(Para fins de autorização, 
considerar os tutores 
previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

 
Obrigatório para cursos 

a distância e presenciais, 

reconhecidos, que 

ofertam até 20% da carga 

horária total do curso na 

modalidade a distância, 

conforme Portaria n° 

4.059/ 2004. 

 
NSA para os demais 

cursos presenciais. 

1 Quando o percentual de tutores do curso, previstos/efetivos, que possui 
experiência mínima de 3 anos em cursos a distância é menor que 40%. 

2 Quando o percentual de tutores do curso, previstos/efetivos, que possui 
experiência mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 
40% e menor que 50%. 

3 Quando o percentual de tutores do curso, previstos/efetivos, que possui 
experiência mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 
50% e menor que 60%. 

4 Quando o percentual de tutores do curso, previstos/efetivos, que possui 
experiência mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 
60% e menor que 70%. 

5 Quando o percentual de tutores do curso, previstos/efetivos, que possui 
experiência mínima de 3 anos em cursos a distância é maior ou igual a 
70%. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

2.17. Relação de docentes 
e tutores – presenciais e a 
distância – por estudante 

 
Obrigatório para cursos 

a distância e presenciais, 

reconhecidos, que 

ofertam até 20% da carga 

horária total do curso na 

modalidade a distância, 

conforme Portaria n° 

4.059 /2004. 

 
NSA para os demais 

cursos presenciais. 

1 Quando   a   relação   entre   o   número   de   estudantes   e   o   total   de 
docentes/tutores (presencial e  a  distância) previstos/contratados é  maior 
que 60. 

2 Quando   a   relação   entre   o   número   de   estudantes   e   o   total   de 
docentes/tutores (presencial e  a  distância) previstos/contratados é  maior 
que 50 e menor ou igual a 60. 

3 Quando   a   relação   entre   o   número   de   estudantes   e   o   total   de 
docentes/tutores (presencial e  a  distância) previstos/contratados é  maior 
que 40 e menor ou igual a 50. 

4 Quando   a   relação   entre   o   número   de   estudantes   e   o   total   de 
docentes/tutores (presencial e  a  distância) previstos/contratados é  maior 
que 30 e menor ou igual a 40. 

5 Quando   a   relação   entre   o   número   de   estudantes   e   o   total   de 
docentes/tutores (presencial e a distância) previstos/contratados é menor ou 
igual a 30. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.18. Responsabilidade 
docente pela supervisão 
da assistência médica 

 

 
Obrigatório para o curso 
de Medicina. 

 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando a porcentagem dos docentes, previstos/efetivos, que se 
responsabilizam pelas atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela 
supervisão da assistência médica vinculada a essas atividades é menor que 
25%. 

2 Quando a porcentagem dos docentes, previstos/efetivos, que se 
responsabilizam pelas atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela 
supervisão da assistência médica vinculada a essas atividades é maior ou 
igual a 25% e menor que 50%, sendo que estes apresentam experiência 
profissional adequada ao cenário de prática e que, no mínimo, 30% deles 
atuem em cenários voltados ao ensino generalista nas grandes áreas 
(Pediatria, Geriatria, Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, 
Saúde Mental, Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e Comunidade, 
Urgência e Emergência). 

3 Quando a porcentagem dos docentes, previstos/efetivos, que se 
responsabilizam pelas atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela 
supervisão da assistência médica vinculada a essas atividades é maior ou 
igual a 25% e menor que 50%, sendo que estes apresentam experiência 
profissional adequada ao cenário de prática e que, no mínimo, 40% deles 
atuem em cenários voltados ao ensino generalista nas grandes áreas 
(Pediatria, Geriatria, Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia, Cirurgia Geral, 
Saúde Mental, Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e Comunidade, 
Urgência e Emergência). 
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 4 Quando a porcentagem dos docentes, previstos/efetivos, que se 
responsabilizam pelas atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela 
supervisão da assistência médica vinculada a essas atividades está entre 50 
e 75%, com atividades de assistência durante todo o ano, sendo que estes 
apresentam experiência profissional adequada ao cenário de prática e que, 
no mínimo, 40% deles atuem em cenários voltados ao ensino generalista nas 
grandes áreas (Pediatria, Geriatria, Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia, 
Cirurgia Geral, Saúde Mental, Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e 
Comunidade, Urgência e Emergência). 

5 Quando a porcentagem dos docentes, previstos/efetivos, que se 
responsabilizam pelas atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela 
supervisão da assistência médica vinculada a essas atividades está entre 50 
e 75%, com atividades de assistência durante todo o ano, sendo que estes 
apresentam experiência profissional adequada ao cenário de prática e que, 
no mínimo, 50% deles atuem em cenários voltados ao ensino generalista nas 
grandes áreas (Pediatria, Geriatria, Clínica Geral, Ginecologia e Obstetrícia, 
Cirurgia Geral, Saúde Mental, Saúde Coletiva e Medicina Geral de Família e 
Comunidade, Urgência e Emergência). 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.19. Responsabilidade 
docente pela supervisão 
da assistência 
odontológica 
 
Obrigatório para o curso 
de Odontologia. 
 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando a  proporção prevista/efetiva dos docentes responsáveis pelas 
atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela supervisão da 
assistência odontológica vinculada a essas atividades é de um docente 
para oito unidades de atendimento, constituída, no máximo, por dois 
alunos trabalhando conjuntamente. 

2 Quando a  proporção prevista/efetiva dos docentes responsáveis pelas 
atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela supervisão da 
assistência odontológica vinculada a essas atividades é de um docente 
para sete unidades de atendimento, constituída, no máximo, por dois 
alunos trabalhando conjuntamente. 

3 Quando a  proporção prevista/efetiva dos docentes responsáveis pelas 
atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela supervisão da 
assistência odontológica vinculada a essas atividades é de um docente 
para seis unidades de atendimento, constituída, no máximo, por dois 
alunos trabalhando conjuntamente. 

4 Quando a  proporção prevista/efetiva dos docentes responsáveis pelas 
atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela supervisão da 
assistência odontológica vinculada a essas atividades é de um docente 
para cinco unidades de atendimento, constituída, no máximo, por dois 
alunos trabalhando conjuntamente. 

5 Quando a  proporção prevista/efetiva dos docentes responsáveis pelas 
atividades de ensino, envolvendo usuários, e pela supervisão da 
assistência odontológica vinculada a essas atividades é de um docente 
para quatro unidades de atendimento, constituída, no máximo, por dois 
alunos trabalhando conjuntamente. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

2.20. Núcleo de 
apoio pedagógico e 
experiência docente 
 
Obrigatório para os 
cursos da área de 
saúde. 
 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando o núcleo de apoio pedagógico não está previsto/implantado. 

2 Quando o núcleo de apoio pedagógico previsto/implantado é composto por 
docentes do curso com, no mínimo, 2 anos de experiência docente, ou não cobre 
todas as áreas temáticas previstas nas DCNs do curso e no PPC. 

3 Quando  o  núcleo  de  apoio  pedagógico  previsto/implantado  é  composto  por 
docentes do curso com, no mínimo, 3 anos de experiência docente, cobrindo todas 
as áreas temáticas previstas nas DCNs do curso e no PPC. 

4 Quando o núcleo de apoio pedagógico previsto/implantado é composto por 
docentes do curso com, no mínimo, 4 anos de experiência docente, cobrindo todas 
as áreas temáticas previstas nas DCNs do curso e no PPC. 

5 Quando  o  núcleo  de  apoio  pedagógico  previsto/implantado  é  composto  por 
docentes do curso com, no mínimo, 5 anos de experiência docente, cobrindo todas 
as áreas temáticas previstas nas DCNs do curso e no PPC. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

2.21. Mecanismos de 
fomento à integração 
entre docentes e 
preceptores na rede 
SUS 
 
Obrigatório para o 
curso de Medicina. 
 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando não há mecanismos de fomento à integração entre os docentes e 
preceptores na rede SUS, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
seguintes aspectos: definição de atribuições no cenário de prática, existência de 
espaços de planejamento e avaliação. 

2 Quando o curso prevê/implanta, de forma insuficiente, mecanismos de fomento à 
integração entre os docentes e preceptores na rede SUS, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os seguintes aspectos: definição de atribuições no 
cenário de prática, existência de espaços de planejamento e avaliação. 

3 Quando o curso prevê/implanta, de forma suficiente, mecanismos de fomento à 
integração entre os docentes e preceptores na rede SUS, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os seguintes aspectos: definição de atribuições no 
cenário de prática, existência de espaços de planejamento e avaliação. 

4 Quando o curso prevê/implanta, de forma muito boa, mecanismos de fomento à 
integração entre os docentes e preceptores na rede SUS, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os seguintes aspectos: definição de atribuições no 
cenário de prática, existência de espaços de planejamento e avaliação. 

5 Quando o curso prevê/implanta, de forma excelente, mecanismos de fomento à 
integração entre os docentes e preceptores na rede SUS, considerando, em uma 
análise sistêmica e global, os seguintes aspectos: definição de atribuições no 
cenário de prática, existência de espaços de planejamento e avaliação. 

Justificativa: Observação da Pesquisadora- A grande preocupação do Ministério da Educação é quanto ao 
apoio pedagógico dado ao professor no que diz respeito aos locais de prática, mas não de Formação 
Continuada apesar de que no decorrer das visitas in loco, quando da reunião com os professores é uma das 
primeiras perguntas que fazem aos mesmos: “se a Faculdade investe na Formação Continuada interna e 
externa”.
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Dimensão 3: INFRAESTRUTURA 
Fontes  de  Consulta: Projeto  Pedagógico  do  Curso,  Diretrizes Curriculares Nacionais,  quando  houver, 
Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia, quando couber. Formulário Eletrônico preenchido 
pela IES no e-MEC e Documentação Comprobatória. 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

3.1. Gabinetes de 
trabalho para 
professores em Tempo 
Integral – TI 
 
(Para fins de 
autorização, considerar 
os gabinetes de 
trabalho para os 
docentes em tempo 
integral do primeiro ano 
do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/ 
licenciaturas) 

1 Quando não existem gabinetes de trabalho implantados para os docentes em 
tempo integral. 

2 Quando os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo 
integral são insuficientes, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em função do número 
de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

3 Quando os gabinetes de  trabalho implantados para os docentes em tempo 
integral são suficientes, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em função do número 
de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

4 Quando os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo 
integral são muito bons, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em função do número 
de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

5 Quando os gabinetes de trabalho implantados para os docentes em tempo 
integral são excelentes, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: disponibilidade de equipamentos de informática em função do número 
de professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 
acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

3.2. Espaço de trabalho 
para a coordenação do 
curso e para os 
serviços acadêmicos 

1 Quando não existe espaço específico para as atividades de coordenação do 
curso. 

2 Quando  o  espaço  destinado às  atividades de  coordenação  é  insuficiente, 
considerando, em  uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  dimensão, 
equipamentos, conservação, gabinete individual para coordenador, número de 
funcionários e atendimento aos alunos e aos professores. 

3 Quando o espaço destinado às atividades de coordenação é suficiente, 
considerando, em  uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  dimensão, 
equipamentos, conservação, gabinete individual para coordenador, número de 
funcionários e atendimento aos alunos e aos professores. 

4 Quando o espaço destinado às atividades de coordenação é muito bom, 
considerando, em  uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  dimensão, 
equipamentos, conservação, gabinete individual para coordenador, número de 
funcionários e atendimento aos alunos e aos professores. 

5 Quando o espaço destinado às atividades de coordenação é excelente, 
considerando, em  uma  análise  sistêmica  e  global,  os  aspectos:  dimensão, 
equipamentos, conservação, gabinete individual para coordenador, número de 
funcionários e atendimento aos alunos e aos professores. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.3. Sala de 
professores 
 
(Para fins de 
autorização, considerar 
a sala de professores 
implantada para os 
docentes do primeiro 
ano do curso, se CSTs, 
ou dois primeiros anos, 
se bacharelados/ 
licenciaturas) 
 
NSA para IES que 
possui gabinetes de 
trabalho para 100% 
dos docentes do 
curso. 

1 Quando não existe sala de professores implantada para os docentes do curso. 

2 Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é 
insuficiente, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de 
professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade 
plena, conservação e comodidade. 

3 Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é 
suficiente, considerando, em uma análise sistêmica e  global,  os  aspectos: 
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de 
professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade 
plena, conservação e comodidade. 

4 Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é muito 
boa, considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: 
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de 
professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade 
plena, conservação e comodidade. 

5 Quando a sala de professores implantada para os docentes do curso é 
excelente, considerando, em  uma  análise  sistêmica e  global,  os  aspectos: 
disponibilidade de equipamentos de informática em função do número de 
professores, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, acessibilidade 
plena, conservação e comodidade. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

3.4. Salas de aula 
 
(Para fins de 
autorização, considerar 
as salas de aula 
implantadas para o 
primeiro ano do curso, 
se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se 
bacharelados/ 
licenciaturas) 

1 Quando as salas de aula implantadas para o curso não têm condições de 
funcionamento. 

2 Quando as salas de aula implantadas para o curso são insuficientes, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade e 
número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em 
função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

3 Quando as salas de aula implantadas para o curso são suficientes, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade e 
número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em 
função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

4 Quando as salas de aula implantadas para o curso são muito boas, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade e 
número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em 
função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

5 Quando as salas de aula implantadas para o curso são excelentes, 
considerando, em uma análise sistêmica e global, os aspectos: quantidade e 
número de alunos por turma, disponibilidade de equipamentos, dimensões em 
função das vagas previstas/autorizadas, limpeza, iluminação, acústica, 
ventilação, acessibilidade plena, conservação e comodidade. 

Justificativa: 



831 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

3.5. Acesso dos alunos 
a equipamentos de 
informática 
 
(Para fins de 
autorização, considerar 
os laboratórios de 
informática implantados 
para o primeiro ano do 
curso, se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se 
bacharelados/ 
licenciaturas) 

1 Quando  não  há  laboratórios  ou  outros  meios  implantados  de  acesso  à 
informática para o curso. 

2 Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática 
para o curso atendem, de maneira insuficiente, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número 
total de usuários, acessibilidade plena, velocidade de acesso à internet, wi-fi, 
política de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço 
físico. 

3 Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática 
para o curso atendem, de maneira suficiente, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número 
total de usuários, acessibilidade plena, velocidade de acesso à internet, wi-fi, 
política de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço 
físico. 

4 Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática 
para o curso atendem, muito bem, considerando, em uma análise sistêmica e 
global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número total de 
usuários, acessibilidade plena, velocidade de acesso à internet, wi-fi, política de 
atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço físico. 

5 Quando os laboratórios ou outros meios implantados de acesso à informática 
para o curso atendem, de maneira excelente, considerando, em uma análise 
sistêmica e global, os aspectos: quantidade de equipamentos relativa ao número 
total de usuários, acessibilidade plena, velocidade de acesso à internet, wi-fi, 
política de atualização de equipamentos e softwares e adequação do espaço 
físico. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.6. Bibliografia básica 
 
(Para fins de autorização, 
considerar o acervo da 
bibliografia básica 
disponível para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 
 
Nos cursos que possuem 
acervo virtual (pelo menos 
1 título virtual por unidade 
curricular), a proporção de 
alunos por exemplar físico 
passa a figurar da seguinte 
maneira para os conceitos 
3, 4 e 5: 
Conceito 3 – de 13 a 19 
vagas anuais 
Conceito 4 – de 6 a 13 
vagas anuais 
Conceito 5 – menos de 6 
vagas anuais 

 
Procedimentos para 
cálculo: 
 
Identificar as unidades 
curriculares (disciplinas) do 
curso, identificar os títulos 
(livros) da bibliografia 
básica em cada unidade, 
localizar o quantitativo (nº 
de exemplares) de cada 
título relacionado, dividir o 
nº de vagas pelo somatório 
de exemplares em cada 
disciplina e calcular a 
média dos resultados das 
divisões anteriores. 
 
Caso algum título da 
bibliografia básica atenda a 
outro(s) curso(s), é 
necessário dividir o total de 
vagas do(s) outro(s) 
curso(s) pelo total de 
exemplares do título e 
recalcular a média 
considerando esses 
valores. 

1 Quando o acervo da bibliografia básica não está disponível; ou quando está 
disponível na proporção média de um exemplar para 20 ou mais vagas 
anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das unidades curriculares, de 
todos os cursos que efetivamente utilizam o acervo; ou quando o acervo 
existente não está informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES; ou 
quando não existe um mínimo de três títulos por unidade curricular. 

2 Quando o acervo da bibliografia básica, com no  mínimo três títulos por 
unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para 
a faixa de 15 a menos de 20 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada 
uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam 
o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

3 Quando o acervo da bibliografia básica, com no  mínimo três títulos por 
unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para 
a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada 
uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam 
o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

4 Quando o acervo da bibliografia básica, com no  mínimo três títulos por 
unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para 
a faixa de 5 a menos de 10 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada 
uma das unidades curriculares, de todos os cursos que efetivamente utilizam 
o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

5 Quando o acervo da bibliografia básica, com no  mínimo três títulos por 
unidade curricular, está disponível na proporção média de um exemplar para 
menos de 5 vagas anuais pretendidas/autorizadas, de cada uma das 
unidades  curriculares,  de  todos  os  cursos  que  efetivamente  utilizam  o 
acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao patrimônio da IES. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.7. Bibliografia 
complementar 
 
(Para fins de autorização, 
considerar o acervo da 
bibliografia complementar 
disponível para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou 
dois primeiros anos, se 
bacharelados/ 
licenciaturas) 

1 Quando o  acervo  da  bibliografia complementar não  está  disponível; ou 
quando o acervo da bibliografia complementar possui menos de dois títulos 
por unidade curricular. 

2 Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, dois 
títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com 
acesso virtual. 

3 Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, três 
títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com 
acesso virtual. 

4 Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, quatro 
títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com 
acesso virtual. 

5 Quando o acervo da bibliografia complementar possui, pelo menos, cinco 
títulos por unidade curricular, com dois exemplares de cada título ou com 
acesso virtual. 

Justificativa: 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

3.8. Periódicos 
especializados 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os periódicos 
relativos às áreas do 
primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros 
anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 
 
Para fins de autorização, 
os critérios de análise 
passam a figurar da 
seguinte maneira: 
Conceito 1 – menor que 3 
títulos 
Conceito 2 – maior ou igual 
a 3 e menor que 6 
Conceito 3 – maior ou igual 
a 6 e menor que 9 
Conceito 4 – maior ou igual 
a 9 e menor que 12 
Conceito 5 – maior ou igual 
a 12 

1 Quando há assinatura com acesso de periódicos especializados, indexados 
e  correntes,  sob  a  forma  impressa  ou  virtual,  menor  que  5  títulos 
distribuídos entre as principais áreas do curso, ou com acervo não 
atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

2 Quando há assinatura com acesso de periódicos especializados, indexados 
e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 5 e menor 
que 10 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria 
deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

3 Quando há assinatura com acesso de periódicos especializados, indexados 
e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 10 e menor 
que 15 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria 
deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

4 Quando há assinatura com acesso de periódicos especializados, indexados 
e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 15 e menor 
que 20 títulos distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria 
deles com acervo atualizado em relação aos últimos 3 anos. 

5 Quando há assinatura com acesso de periódicos especializados, indexados 
e correntes, sob a forma impressa ou virtual, maior ou igual a 20 títulos 
distribuídos entre as principais áreas do curso, a maioria deles com acervo 
atualizado em relação aos últimos 3 anos. 
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Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.9. Laboratórios didáticos 
especializados: quantidade 
 
NSA para cursos que não 
utilizam laboratórios 
especializados. 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os laboratórios 
didáticos especializados 
implantados para o 
primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/ 
licenciaturas) 

 
Para cursos a distância é 
obrigatório verificar os 
laboratórios 
especializados. 
 
Para Pedagogia é 
obrigatório verificar a 
Brinquedoteca. 
 
Para as demais 
Licenciaturas é 
obrigatório verificar os 
respectivos laboratórios 
de ensino. 
 
Para Farmácia é 
obrigatório verificar a 
Farmácia Universitária. 
 
Para Medicina Veterinária 
é obrigatório verificar o 
Hospital Veterinário e a 
Fazenda Escola. 

 
Para Agronomia e 
Zootecnia é obrigatório 
verificar a Fazenda 
Escola. 

1 Quando os laboratórios didáticos especializados não estão implantados; ou 
não existem normas de funcionamento, utilização e segurança. 

2 Quando os  laboratórios didáticos especializados implantados com 
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de 
maneira insuficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 
quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas 
pretendidas/autorizadas. 

3 Quando os  laboratórios didáticos especializados implantados com 
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de 
maneira suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 
quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas 
pretendidas/autorizadas. 

4 Quando os  laboratórios didáticos especializados implantados com 
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, 
muito bem, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: quantidade de 
equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas 
pretendidas/autorizadas. 

5 Quando os  laboratórios didáticos especializados implantados com 
respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, de 
maneira excelente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 
quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos e vagas 
pretendidas/autorizadas. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.10. Laboratórios 
didáticos especializados: 
qualidade 
 
NSA para cursos que não 
utilizam laboratórios 
especializados. 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os laboratórios 
didáticos especializados 
implantados para o 
primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros 
anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

 
Para cursos a distância é 
obrigatório verificar os 
laboratórios 
especializados. 
 
Para Pedagogia é 
obrigatório verificar a 
Brinquedoteca. 
 
Para as demais 
Licenciaturas é 
obrigatório verificar os 
respectivos laboratórios 
de ensino. 
 
Para a Farmácia é 
obrigatório verificar a 
Farmácia Universitária. 
 
Para Medicina Veterinária 
é obrigatório verificar o 
Hospital Veterinário e a 
Fazenda Escola. 

 
Para Agronomia e 
Zootecnia é obrigatório 
verificar a Fazenda 
Escola. 

1 Quando os laboratórios didáticos especializados não estão implantados; ou 
não existem normas de funcionamento, utilização e segurança. 

2 Quando os laboratórios especializados implantados com respectivas normas 
de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira insuficiente, 
em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao currículo, 
acessibilidade plena, atualização de equipamentos e disponibilidade de 
insumos. 

3 Quando os laboratórios especializados implantados com respectivas normas 
de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira suficiente, 
em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao currículo, 
acessibilidade plena, atualização de equipamentos e disponibilidade de 
insumos. 

4 Quando os laboratórios especializados implantados com respectivas normas 
de funcionamento, utilização e segurança atendem, muito bem, em uma 
análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao currículo, 
acessibilidade plena, atualização de equipamentos e disponibilidade de 
insumos. 

5 Quando os laboratórios especializados implantados com respectivas normas 
de funcionamento, utilização e segurança atendem, de maneira excelente, 
em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: adequação ao currículo, 
acessibilidade plena, atualização de equipamentos e disponibilidade de 
insumos. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.11. Laboratórios 
didáticos especializados: 
serviços 
 
NSA para cursos que não 
utilizam laboratórios 
especializados. 
 
(Para fins de autorização, 
considerar os laboratórios 
didáticos especializados 
implantados  para  o 
primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros 
anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

 
Para cursos a distância é 
obrigatório   verificar   os 
laboratórios 
especializados. 
 
Para Pedagogia é 
obrigatório verificar a 
Brinquedoteca. 
 
Para as demais 
Licenciaturas é 
obrigatório verificar os 
respectivos laboratórios 
de ensino. 
 
Para a Farmácia é 
obrigatório verificar a 
Farmácia Universitária. 
 
Para Medicina Veterinária 
é  obrigatório verificar  o 
Hospital Veterinário e a 
Fazenda Escola. 

 
Para Agronomia e 
Zootecnia é obrigatório 
verificar a Fazenda 
Escola. 

1 Quando os laboratórios didáticos especializados não estão 
previstos/implantados; ou não existem normas de funcionamento, utilização 
e segurança. 

2 Quando os serviços dos laboratórios especializados previstos/implantados 
com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, 
de maneira insuficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 
apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

3 Quando os serviços dos laboratórios especializados previstos/implantados 
com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, 
de maneira suficiente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 
apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

4 Quando os serviços dos laboratórios especializados previstos/implantados 
com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, 
muito bem, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: apoio técnico, 
manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

5 Quando os serviços dos laboratórios especializados previstos/implantados 
com respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança atendem, 
de maneira excelente, em uma análise sistêmica e global, aos aspectos: 
apoio técnico, manutenção de equipamentos e atendimento à comunidade. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.12. Sistema de 
controle de produção e 
distribuição de material 
didático (logística) 

 
Obrigatório para 

cursos a distância. 

 
NSA para cursos 

presenciais. 

1 Quando não há sistema de controle de produção e distribuição de material 
didático previsto/implantado. 

2 Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
previsto/implantado é insuficiente para atender à demanda real. 

3 Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
previsto/implantado é suficiente para atender à demanda real. 

4 Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
previsto/implantado atende muito bem à demanda real. 

5 Quando o sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
previsto/implantado é excelente para atender à demanda real. 

Justificativa: 
 

 

Indicador Conceito Critério de Análise 

3.13. Núcleo de 
Práticas Jurídicas: 
atividades básicas 
 
Obrigatório para 
cursos de 
Direito. 
 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas não está previsto/implantado; ou não possui 
regulamento específico. 

2 Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui regulamento 
específico destinado à realização de práticas jurídicas simuladas e visitas orientadas 
e atende, de maneira insuficiente, às demandas do curso. 

3 Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui regulamento 
específico destinado à realização de práticas jurídicas simuladas e visitas orientadas 
e atende, de maneira suficiente, às demandas do curso. 

4 Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui regulamento 
específico destinado à realização de práticas jurídicas simuladas e visitas orientadas 
e atende muito bem às demandas do curso. 

5 Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas previsto/implantado possui regulamento 
específico destinado à realização de práticas jurídicas simuladas e visitas orientadas 
e atende, de maneira excelente, às demandas do curso. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.14. Núcleo de 
Práticas Jurídicas: 
atividades de 
arbitragem, 
negociação e 
mediação 
 
Obrigatório para 
cursos de 
Direito. 

 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando o Núcleo de Práticas Jurídicas com atividades de arbitragem, negociação, 
conciliação, mediação e atividades jurídicas reais não está previsto/implantado. 

2 Quando o Núcleo de  Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades de 
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais com 
insuficiente atendimento às demandas do curso. 

3 Quando o Núcleo de  Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades de 
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais com 
suficiente atendimento às demandas do curso. 

4 Quando o Núcleo de  Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades de 
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais atende 
muito bem às demandas do curso. 

5 Quando o Núcleo de  Práticas Jurídicas previsto/implantado possui atividades de 
arbitragem, negociação, conciliação, mediação e atividades jurídicas reais com 
excelente atendimento às demandas do curso. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.15. Unidades 
hospitalares e 
complexo 
assistencial 
conveniado 
 
Obrigatório para 
cursos da área 
da saúde, desde 
que esteja 
previsto no PPC. 

 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando a IES não conta com unidade(s) hospitalar(es), própria(s) ou conveniada(s), 
garantidas legalmente por período mínimo de cinco anos, que seja(m) centro de 
referência regional há pelo menos 2 anos. 

2 Quando a  IES  conta com unidade(s) hospitalar(es), própria(s) ou  conveniada(s), 
garantidas legalmente por período mínimo de cinco anos, que seja(m) centro de 
referência regional há pelo menos 2 anos, apresentando condições insuficientes de 
formação do estudante da área de saúde, caso contemplado no PPC. 

3 Quando a  IES  conta com unidade(s) hospitalar(es), própria(s) ou  conveniada(s), 
garantidas legalmente por período mínimo de cinco anos, que seja(m) centro de 
referência regional há pelo menos 2 anos, apresentando condições suficientes de 
formação do estudante da área de saúde, caso contemplado no PPC. 

4 Quando a  IES  conta com unidade(s) hospitalar(es), própria(s) ou  conveniada(s), 
garantidas legalmente por período mínimo de cinco anos, que seja(m) centro de 
referência regional há pelo menos 2 anos, apresentando condições muito boas de 
formação do estudante da área de saúde, caso contemplado no PPC. 

5 Quando a  IES  conta com unidade(s) hospitalar(es), própria(s) ou  conveniada(s), 
garantidas legalmente por período mínimo de cinco anos, que seja(m) centro de 
referência regional há pelo menos 2 anos, apresentando condições excelentes de 
formação do estudante da área de saúde, caso contemplado no PPC. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

3.16. Sistema de 
referência e 
contrarreferência 
 
Obrigatório para 
os cursos da 
área da saúde, 
conforme as 
DCNs. 

 
NSA para o curso 
de Medicina. 

 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando não está previsto/implantado o funcionamento do sistema de referência e 
contrarreferência. 

2 Quando está previsto/implantado, de maneira insuficiente, o acompanhamento da 
rede de atenção em saúde e o funcionamento do sistema de referência e 
contrarreferência que assegure a integralidade da atenção e a resolubilidade dos 
problemas existentes, permitindo que o aluno participe do atendimento nos diferentes 
níveis de complexidade. 

3 Quando está previsto/implantado, de maneira suficiente, o acompanhamento da 
rede de atenção em saúde e o funcionamento do sistema de referência e 
contrarreferência que assegure a integralidade da atenção e a resolubilidade dos 
problemas existentes, permitindo que o aluno participe do atendimento nos diferentes 
níveis de complexidade. 

4 Quando está previsto/implantado, de maneira muito boa, o acompanhamento da 
rede de atenção em saúde e o funcionamento do sistema de referência e 
contrarreferência que assegure a integralidade da atenção e a resolubilidade dos 
problemas existentes, permitindo que o aluno participe do atendimento nos diferentes 
níveis de complexidade. 

5 Quando está previsto/implantado, de  maneira excelente, o acompanhamento da 
rede de atenção em saúde e o funcionamento do sistema de referência e 
contrarreferência que assegure a integralidade da atenção e a resolubilidade dos 
problemas existentes, permitindo que o aluno participe do atendimento nos diferentes 
níveis de complexidade. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.17. Cenários de 
Prática e Redes de 
Atenção à Saúde 
 
Obrigatório para o 
curso de Medicina. 
 
NSA para os demais 
cursos. 

1 Quando a inserção, prevista/implantada, dos estudantes não ocorre nos 
Cenários de  Prática, em serviços hospitalares, unidades básicas de  saúde, 
ambulatórios especializados, rede de atenção psicossocial, serviços de atenção 
domiciliar, rede de urgência e emergência; e não apresenta condições para a 
formação do estudante. 

2 Quando a inserção, prevista/implantada, dos estudantes ocorre nos Cenários de 
Prática, em serviços hospitalares, unidades básicas de  saúde, ambulatórios 
especializados, rede de atenção psicossocial, serviços de atenção domiciliar, 
rede de urgência e emergência; e apresenta condições insuficientes para a 
formação do estudante, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: infraestrutura e a organização do processo de trabalho. 

3 Quando a inserção, prevista/implantada, dos estudantes ocorre nos Cenários de 
Prática, em serviços hospitalares, unidades básicas de  saúde, ambulatórios 
especializados, rede de atenção psicossocial, serviços de atenção domiciliar e 
rede de  urgência e  emergência; e apresenta condições suficientes para a 
formação do estudante, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: infraestrutura e organização do processo de trabalho. 

4 Quando a inserção, prevista/implantada, dos estudantes ocorre nos Cenários de 
Prática, em serviços hospitalares, unidades básicas de  saúde, ambulatórios 
especializados, rede de atenção psicossocial, serviços de atenção domiciliar, 
rede de urgência e emergência; e apresenta condições muito boas para a 
formação do estudante, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: infraestrutura e a organização do processo de trabalho. 

5 Quando a inserção, prevista/implantada, dos estudantes ocorre nos Cenários de 
Prática, em serviços hospitalares, unidades básicas de  saúde, ambulatórios 
especializados, rede de atenção psicossocial, serviços de atenção domiciliar, 
rede de  urgência e  emergência; e  apresenta condições excelentes para a 
formação do estudante, considerando, em uma análise sistêmica e global, os 
aspectos: infraestrutura e a organização do processo de trabalho. 

 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

3.18. Biotérios 
 
Obrigatório para 
os cursos da 
área da saúde, 

desde que esteja 
previsto no PPC. 

 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando não há biotério. 

2 Quando o biotério atende, de maneira insuficiente, às necessidades práticas do 
ensino. 

3 Quando  o  biotério  atende,  de  maneira  suficiente,  às  necessidades práticas  do 
ensino. 

4 Quando o biotério atende muito bem às necessidades práticas do ensino. 

5 Quando  o  biotério  atende,  de  maneira  excelente,  às  necessidades práticas  do 
ensino. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.19. Laboratórios 
de ensino para a 
área da saúde 
 
Obrigatório para 
os cursos da 
área da saúde. 
 
NSA para os 
demais cursos e 
para os da área 
da saúde que 
não preveem 
laboratórios em 
suas DCNs e no 
seu PPC. 

1 Quando o curso não dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares para a 
abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da vida, de 
acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da saúde. 

2 Quando o curso dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares insuficientes 
para a abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da 
vida de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da saúde. 

3 Quando o curso dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares suficientes 
para a abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da 
vida de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da saúde. 

4 Quando o curso dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares muito bons 
para a abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da 
vida de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da saúde. 

5 Quando o curso dispõe de laboratórios específicos e multidisciplinares excelentes 
para a abordagem dos diferentes aspectos celulares e moleculares das ciências da 
vida de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da saúde. 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

3.20. Laboratórios 
de habilidades 
 
Obrigatório para 
os cursos da 
área de saúde, 
desde que esteja 
previsto no PPC. 
 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando o curso não dispõe de laboratórios com equipamentos e instrumentos em 
quantidade  e   diversidade  para   a   capacitação  dos   estudantes  nas   diversas 
habilidades da atividade médica e/ou para a área da saúde. 

2 Quando o curso dispõe de laboratórios com equipamentos e instrumentos em 
quantidade e  diversidade  insuficientes para  a  capacitação dos  estudantes nas 
diversas habilidades da atividade médica e/ou para a área da saúde. 

3 Quando o curso dispõe de laboratórios com equipamentos e instrumentos em 
quantidade  e  diversidade  suficientes  para  a  capacitação  dos  estudantes  nas 
diversas habilidades da atividade médica e/ou para a área da saúde. 

4 Quando o curso dispõe de laboratórios com equipamentos e instrumentos em 
quantidade  e  diversidade  muito  boas  para  a  capacitação  dos  estudantes  nas 
diversas habilidades da atividade médica e/ou para a área da saúde. 

5 Quando o curso dispõe de laboratórios com equipamentos e instrumentos em 
quantidade  e  diversidade  excelentes  para  a  capacitação  dos  estudantes  nas 
diversas habilidades da atividade médica e/ou para a área da saúde. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.21. Protocolos 
de experimentos 
 
Obrigatório para 
os cursos da 
área de saúde, 

desde que esteja 
previsto no PPC. 

 
NSA para os 
demais cursos. 

1 Quando não há protocolos de experimentos previstos/implantados. 

2 Quando os protocolos de experimentos previstos/implantados, prevendo 
procedimentos, equipamentos, instrumentos, materiais e utilidades, devidamente 
aprovados pelo comitê de ética da instituição ou formalmente conveniado, são 
explicitados  e  desenvolvidos  de  maneira  insuficiente  para  a  orientação  das 
atividades práticas desenvolvidas nos ambientes/laboratórios de formação 
geral/básica e profissionalizante/específica, garantindo o respeito das normas 
internacionalmente aceitas (código de Nüremberg e declaração de Helsinki). 

3 Quando os protocolos de experimentos previstos/implantados, prevendo 
procedimentos, equipamentos, instrumentos, materiais e utilidades, devidamente 
aprovados pelo comitê de ética da instituição ou formalmente conveniado, são 
explicitados e desenvolvidos de maneira suficiente para a orientação das atividades 
práticas desenvolvidas nos ambientes/laboratórios de formação geral/básica e 
profissionalizante/específica, garantindo o respeito das normas internacionalmente 
aceitas (código de Nüremberg e declaração de Helsinki). 

4 Quando os protocolos de experimentos previstos/implantados, prevendo 
procedimentos, equipamentos, instrumentos, materiais e utilidades, devidamente 
aprovados pelo comitê de ética da instituição ou formalmente conveniado, são muito 
bem explicitados e desenvolvidos para a orientação das atividades práticas 
desenvolvidas nos ambientes/laboratórios de formação geral/básica e 
profissionalizante/específica, garantindo o respeito das normas internacionalmente 
aceitas (código de Nüremberg e declaração de Helsinki). 

5 Quando os protocolos de experimentos previstos/implantados, prevendo 
procedimentos, equipamentos, instrumentos, materiais e utilidades, devidamente 
aprovados pelo comitê de ética da instituição ou formalmente conveniado, são 
explicitados e desenvolvidos de maneira excelente para a orientação das atividades 
práticas desenvolvidas nos ambientes/laboratórios de formação geral/básica e 
profissionalizante/específica, garantindo o respeito das normas internacionalmente 
aceitas (código de Nüremberg e declaração de Helsinki). 

Justificativa: 
 

 
Indicador Conceito Critério de Análise 

3.22. Comitê de 
Ética em Pesquisa 
(CEP) 
 
Obrigatório para 
todos os cursos 
que abordam no 
PPC a realização 
de pesquisa 
envolvendo 
seres humanos. 

1 Quando o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) não está previsto/implantado. 

2 Quando o  Comitê de  Ética em Pesquisa (CEP), previsto/implantado, atende, de 
maneira insuficiente, às demandas do curso. 

3 Quando o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), previsto/implantado e em processo 
de homologação pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), atende, 
de maneira suficiente, às demandas do curso. 

4 Quando o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), previsto/implantado e homologado 
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), atende muito bem às 
demandas do curso. 

5 Quando o Comitê de Ética em Pesquisa (CEP), previsto/implantado e homologado 
pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), atende, de maneira 
excelente, às demandas do curso. 

Justificativa: 
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Indicador Conceito Critério de Análise 

3.23. Comitê de 
Ética na Utilização 
de Animais 
(CEUA) 
 

 
Obrigatório para 
todos os cursos 
que abordam no 
PPC a utilização 
de animais em 
suas pesquisas. 

1 Quando   o   Comitê   de   Ética   na   Utilização   de   Animais   (CEUA)   não   está 
previsto/implantado. 

2 Quando o Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA), previsto/implantado, 
atende, de maneira insuficiente, às demandas do curso. 

3 Quando o Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA), previsto/implantado e 
em   processo   de   homologação   pelo   Conselho   Nacional   de   Controle   de 
Experimentação Animal (CONCEA), atende, de maneira suficiente, às demandas do 
curso. 

4 Quando o Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA), previsto/implantado e 
homologado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA), atende muito bem às demandas do curso. 

5 Quando o Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA), previsto/implantado e 
homologado pelo Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal 
(CONCEA), atende, de maneira excelente, às demandas do curso. 

Justificativa: 
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PESOS POR DIMENSÃO 
 

Autorização de Curso 
 

DIMENSÃO PESO 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 30 

CORPO DOCENTE E TUTORIAL 30 

INFRAESTRUTURA 40 

 
 

Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento de Curso 
 

DIMENSÃO PESO 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 40 

CORPO DOCENTE E TUTORIAL 30 

INFRAESTRUTURA 30 
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REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 
 

Estes itens são essencialmente regulatórios, por isso não fazem parte do cálculo do conceito da avaliação. 
Os avaliadores apenas farão o registro do cumprimento ou não do dispositivo legal e normativo por parte da 
instituição para que o Ministério da Educação, de posse dessa informação, possa tomar as decisões cabíveis. 

 
 

 
Dispositivo Legal 

A IES atende ao 
Requisito Legal 
e Normativo? 

 

 
 

Descrição/Justificativa 

 

 
NSA 

SIM NÃO 

 
 
 

1 

 

 
 
Diretrizes Curriculares Nacionais 
do Curso. 

   NSA para 
cursos que 
não têm 
Diretrizes 
Curriculares 
Nacionais. 

 
2 

Diretrizes Curriculares Nacionais 
da Educação Básica, conforme 
disposto na Resolução CNE/CEB 
4/2010. 

   NSA para 
bacharelados, 
tecnológicos e 
sequencias. 

 
 
 
 
 
 

3 

Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro- 
Brasileira, Africana e Indígena, 
nos termos da Lei Nº 9.394/96, com 
a redação dada pelas Leis Nº 
10.639/2003 e N° 11.645/2008, e 
da Resolução CNE/CP N° 1/2004, 
fundamentada no Parecer CNE/CP 
Nº 3/2004. 

    

 
 
 

4 

Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 
1, de 30/05/2012. 

    

 

 
 

5 

Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro 
Autista, conforme disposto na Lei 
N° 12.764, de 27 de dezembro de 
2012. 

    

 
6 

Titulação do corpo docente 
(art. 66 da Lei N° 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996). 

    

 
 

7 

Núcleo Docente Estruturante 
(NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, de 
17/06/2010). 

    

NSA para os 
cursos 
sequenciais 

 
 

8 

 

Denominação dos Cursos 
Superiores de Tecnologia 
(Portaria Normativa N° 12/2006). 

   NSA para 
bacharelados, 
licenciaturas e 
sequenciais. 
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9 

Carga horária mínima, em horas 
– para Cursos Superiores de 
Tecnologia 
(Portaria N°10, 28/07/2006, 
Catálogo Nacional dos Cursos 
Superiores de Tecnologia); 
Resolução CNE/CP 
N°3,18/12/2002). 

   
 

 
 
NSA para 
bacharelados, 
licenciaturas e 
sequenciais. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 

Carga horária mínima, em horas 
– para Bacharelados e 
Licenciaturas 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, 
Presencial). Resolução CNE/CES 
N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial). 
(Licenciaturas). 
Resolução CNE/CP Nº 1 /2006 
(Pedagogia). 
Resolução CNE/CP Nº 1 /2011 
(Letras). Resolução CNE/CP N° 2, 
de 1° de julho de 2015 (Formação 
inicial em nível superior - cursos de 
licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e 
cursos de segunda licenciatura - e 
formação continuada). 

    
 
 
 
 
 
 
 

 
NSA para 
tecnológicos e 
sequenciais. 

 
 
 
 
 
 
 
11 

Tempo de integralização 
Resolução CNE/CES N° 02/2007 
(Graduação, Bacharelado, 
Presencial). Resolução CNE/CES 
N° 04/2009 (Área de Saúde, 
Bacharelado, Presencial). 
Resolução CNE/CP N° 2, de 1° de 
julho de 2015 (Formação inicial em 
nível superior - cursos de 
licenciatura, cursos de formação 
pedagógica para graduados e 
cursos de segunda licenciatura - e 
formação continuada). 

    
 
 
 
 
 
NSA para 
tecnológicos e 
sequenciais. 

 
 
 
 

 
12 

Condições de acessibilidade 
para pessoas com deficiência ou 
mobilidade reduzida, conforme 
disposto na CF/88, art. 205, 206 e 

208, na NBR 9050/2004, da ABNT, 
na Lei N° 10.098/2000, na Lei N° 
13.146/2015, nos Decretos N° 
5.296/2004, N° 6.949/2009, N° 
7.611/2011 e na Portaria N° 
3.284/2003. 

    

 

13 
Disciplina de Libras 
(Dec. N° 5.626/2005). 

    

 
14 

Prevalência de avaliação 
presencial para EaD 
(Dec. N° 5.622/2005, art. 4°, inciso 
II, § 2°). 

    

NSA para 
cursos 
presenciais 
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15 

Informações acadêmicas 
(Art. 32 da Portaria Normativa N° 
40 de 12/12/2007, alterada pela 
Portaria Normativa MEC N° 23 de 
01/12/2010, publicada em 
29/12/2010). 

    
 
NSA para o ato 
regulatório de 
autorização 

 
 
16 

Políticas de educação ambiental 
(Lei Nº 9.795, de 27 de abril de 
1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). 

    

 

 
 
 
 
 
 
17 

Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível 
superior, curso de licenciatura, 
de graduação plena. Resolução 
CNE/CP N° 2, de 1° de julho de 
2015 (Formação inicial em nível 
superior - cursos de licenciatura, 
cursos de formação pedagógica 
para graduados e cursos de 
segunda licenciatura - e formação 
continuada). 

    

 
 
 
 
NSA para 
bacharelados, 
tecnológicos e 
sequencias. 

 
 
 
18 

Contratos Organizativos de Ação 
Pública de Ensino e Saúde 
(COAPES), Lei N° 12.871/2013 e 
Portaria Interministerial Nº 1.124, 
de 4 de agosto de 2015. 

    
 
Exclusivo para 
cursos da área 
da saúde 
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GLOSSÁRIO 
 

 
1. Acervo virtual Acervo virtual é o conteúdo de uma coleção privada ou pública, podendo 

ser de caráter bibliográfico, artístico, fotográfico, científico, histórico, 

documental ou misto e com acesso universal via internet. 

2. Acessibilidade 

arquitetönica 
Condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou assistida, 

dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de 

comunicação   e   informação,   por   pessoa   com   deficiência   ou   com 

mobilidade reduzida (art. 8°, Decreto n° 5.296/04, Lei 10.098/00). 

3. Acessibilidade atitudinal Refere-se à percepção do outro, sem preconceitos, estigmas, estereótipos 

e discriminações. Todos os demais tipos de acessibilidade estão 

relacionados a essa, pois é a atitude da pessoa que impulsiona a remoção 

de barreiras. 

4. Acessibilidade 

pedagógica 
Ausência de barreiras nas metodologias e técnicas de estudo. Está 

relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a 

forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, 

avaliação e inclusão educacional determinará, ou não, a remoção das 

barreiras pedagógicas. 

5. Acessibilidade plena Direito de que sejam asseguradas ao público alvo da educação especial 

as condições de igualdade no acesso, na permanência e na terminalidade 

dos estudos na educação superior.  Tais condições são promovidas 

institucionalmente a partir da eliminação do conjunto de barreiras, a saber: 

arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, nas comunicações e digitais. 

6. Acessibilidade nas 

comunicações 
Eliminação de barreiras na comunicação interpessoal (face a face, língua 

de sinais), escrita (jornal, revista, livro, carta, apostila etc., incluindo textos 

em Braille, grafia ampliada, uso do computador portátil, site institucional 

em linguagem acessível em todos os módulos) e virtual (acessibilidade 

digital). 

7. Acessibilidade digital Direito de eliminação de barreiras na disponibilidade de comunicação, de 

acesso físico, de tecnologias assistivas (recursos que contribuem para 

proporcionar habilidades funcionais de pessoas com deficiência, 

promovendo independência e inclusão) compreendendo equipamentos e 

programas adequados, de conteúdo e apresentação da informação em 

formatos alternativos. 

8. Análise sistêmica e global Análise que considera a interligação de determinados aspectos dentro de 

um contexto. 

9. Área de competência de 

Gestão em saúde 
Área de competência da formação de profissionais de saúde que 
contempla saberes sobre princípios, diretrizes e políticas do sistema de 
saúde e noções básicas sobre ações de gerenciamento e administração 
de  estabelecimentos e  programas  de  saúde.  Apresenta  as  seguintes 
dimensões: gestão do cuidado; utilização de evidências cientificas e de 
informações em saúde para a tomada decisão de forma crítica e reflexiva; 
práticas de gestão participativa e habilidades de comunicação, liderança e 
trabalho em equipe.  
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10. Áreas temáticas do curso 

de Medicina 
Conjunto de conteúdos (grupos temáticos comuns) que compõem os 

diferentes campos do saber. As áreas temáticas do curso de Medicina 

são: Celular e Molecular, Clínica Médica, Pediatria, Gineco-Obstetrícia, 

Clínica Cirúrgica, Saúde da Família, Medicina Social e Saúde Coletiva. 

11. Área do curso Conjunto de conteúdos (grupos temáticos comuns) que compõem os 

diferentes campos do saber. 

12. Aspectos práticos para 

Licenciaturas 
Conhecimentos, metodologias, tecnologias e problemática social da 
Educação Básica, atendendo as Diretrizes Curriculares Nacionais da 
Educação Básica. 

13. Atividades 

complementares 
Componentes curriculares que possibilitam o reconhecimento, por 

avaliação, de habilidades, conhecimentos e competências do aluno, 

inclusive adquiridos fora do ambiente escolar. 

14. Avaliação Avaliação é o referencial básico para os processos de regulação e 

supervisão da Educação Superior, a fim de promover a melhoria de sua 

qualidade (parágrafo 3º, artigo 1º do Decreto N° 5.773/2006). 

15. Bibliografia básica Registro de documentos, livros, inventários, escritos, impressos ou 

quaisquer gravações que  venham a  servir como  fonte  para  consulta, 

organizada pela identificação de cada uma das obras que constitui a 

bibliografia, por meio de elementos como o autor, o título, o local de 

edição, a editora e outros de caráter básico. 

16. Bibliografia complementar Registro de documentos, livros, inventários, escritos, impressos ou 

quaisquer gravações que  venham a  servir como  fonte  para  consulta, 

organizada pela identificação de cada uma das obras que constitui a 

bibliografia, por meio de elementos como o autor, o título, o local de 

edição, a editora e outros de caráter complementar. 

17. Campo de prática para as 

Licenciaturas 
O campo de prática se refere ao espaço-tempo em que são desenvolvidas 

as   atividades  do   estágio  curricular  supervisionado  dos   cursos  de 

graduação de Licenciatura: escolas, espaços não formais de Educação de 

Jovens e Adultos, classes hospitalares, presídios, entre outros. 

18. Cenários de prática Locais utilizados para o ensino da prática profissional na área da saúde, 

tais como: estabelecimentos de saúde dos níveis primário, secundário e 

terciário,  estabelecimentos  educacionais  e  equipamentos  sociais  nos 

quais se realizem ações de saúde. 

19. COAPES O Contrato Organizativo da Ação Pública de Ensino-Saúde (COAPES) é 

um dispositivo estabelecido por meio da lei do Mais Médicos. O Contrato 

tem como objetivos: I - garantir o acesso a todos os estabelecimentos de 

saúde sob a responsabilidade do gestor da área de saúde como cenário 

de práticas para a formação no âmbito da graduação e da residência em 

saúde; e II - estabelecer atribuições das partes relacionadas ao 

funcionamento da integração ensino-serviço-comunidade. O COAPES tem 

diretrizes estabelecidas por meio da Portaria Interministerial N° 1.124, de 

04 de agosto de 2015. 

20. Colegiado de curso ou 

equivalente 
Instância   de   tomada   de   decisões,   administrativas   e   acadêmicas, 

constituída por representações discentes e docentes. 
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21. Competências Uma competência caracteriza-se por selecionar, organizar e mobilizar, na 

ação, diferentes recursos (como conhecimentos, saberes, processos 

cognitivos, afetos, habilidades e posturas) para o enfrentamento de uma 

situação-problema específica. Uma competência se desenvolverá na 

possibilidade de ampliação, integração e complementação desses 

recursos, considerando sua transversalidade em diferentes situações. 

22. Condições de formação 

do aluno em relação à 

Unidade Hospitalar de 

Ensino 

As condições de formação do aluno em relação à Unidade Hospitalar de 

Ensino devem contemplar os seguintes aspectos: oferecimento de 

residência médica credenciada pela CNRM, pelo menos nas áreas de 

clínica médica, pediatria, cirurgia, ginecologia e obstetrícia, saúde coletiva 

e  saúde  da  família; atendimento majoritário pelo  SUS,  nos  diferentes 

níveis de complexidade na atenção à saúde; infraestrutura básica 

constituída por ambulatórios (pelo menos de clínica médica, pediatria, 

ginecologia e obstetrícia e cirurgia), unidades de internação (pelo menos 

de clínica médica, pediatria, ginecologia e obstetrícia e cirurgia), centro 

cirúrgico  e  obstétrico,  unidades  de  urgência  e  emergência  (clínica, 

cirúrgica e traumatológica), UTI neonatal, pediátrica e de adultos e 

instalações para o funcionamento do PSF; laboratórios de exames 

complementares (setor  de  imagens,  laboratório clínico  e  de  anatomia 

patológica), necessários nos diferentes níveis de complexidade; serviço de 

arquivo e documentação médica com acesso ao setor de atendimento 

resolutivo de alto nível para as urgências/emergências. 

23. Cursos da área da saúde Os cursos de bacharelado da área da saúde, de acordo com a Resolução 

CNS n° 278 de 8/10/1998, são: Assistência Social; Biologia; Biomedicina; 

Educação Física; Enfermagem; Farmácia;  Fisioterapia; Fonoaudiologia; 

Medicina; Medicina Veterinária; Nutrição; Odontologia; Psicologia; Terapia 

Ocupacional. Os cursos superiores de tecnologia na área da saúde 

constam no Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia 

(Portaria N°10, 28/07/2006). 

24. Diretrizes Curriculares 

Nacionais – DCNs 
São normas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Educação – CNE 

que asseguram a flexibilidade, a criatividade e a responsabilidade das IES 

na elaboração dos Projetos Pedagógicos de seus cursos. As DCNs têm 

origem na LDB e constituem referenciais para as IES na organização de 

seus programas de formação, permitindo flexibilidade e priorização de 

áreas  de  conhecimento na  construção  dos  currículos  plenos, 

possibilitando definir múltiplos perfis profissionais e privilegiando as 

competências e habilidades a serem desenvolvidas (parecer CNE/CES 

67/2003). Os currículos dos cursos devem apresentar coerência com as 

DCNs no que tange à flexibilidade, à interdisciplinaridade e à articulação 

teoria e prática, assim como aos conteúdos obrigatórios, à distribuição da 

carga horária entre os núcleos de formação geral/básica e profissional, às 

atividades complementares e às atividades desenvolvidas no campo 

profissional. 

25. Disciplina/Unidade 

Curricular 
Parte do conteúdo curricular necessária para a formação acadêmica. 

26. Docente Para efeito de avaliação, considera-se docente do curso o profissional 

regularmente contratado pela instituição e que, no momento da avaliação 

in loco, esteja vinculado a uma ou mais disciplinas do curso e inserido no 

Formulário Eletrônico ou no PPC. 
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27. Docente equivalente a 40 

horas 
O cálculo do docente equivalente a 40 horas é feito pelo somatório das 

horas semanais alocadas ao curso dos docentes previstos/contratados 

dividido por 40. 

28. Docente horista O regime de trabalho horista corresponde ao docente contratado pela 

instituição exclusivamente para  ministrar aulas,  independentemente da 

carga horária contratada, ou que não se enquadre em outros regimes de 

trabalho. 

29. Docentes em tempo 

integral 
O regime de trabalho em tempo integral compreende a prestação de 40 

horas  semanais de  trabalho,  na  mesma  instituição,  nele  reservado o 

tempo de, pelo menos, 20 horas semanais para estudos, pesquisa, 

trabalhos de extensão, planejamento e avaliação (Portaria Normativa N° 

40). Observação: nas IES, nas quais, por acordo coletivo de trabalho, o 

tempo integral tem um total de horas semanais diferente de 40, esse total 

deve ser considerado, desde que pelo menos 50% dessa carga horária 

seja para estudos, pesquisa, extensão, planejamento e avaliação. 

30. Docentes em tempo 

parcial 
O regime de trabalho em tempo parcial é definido no item 9.2., do Anexo 

da  Portaria Normativa 40, consolidada em 29  de  dezembro de  2010: 

“Docente contratado atuando com 12 ou mais horas semanais de trabalho 

na mesma instituição, reservado pelo menos 25% do tempo para estudos, 

planejamento, avaliação e orientação de estudantes.” 

31. Espaço de trabalho para 

coordenação do curso e 

serviços acadêmicos 

Espaço   para   o   desenvolvimento   de   trabalho,   de   ordem   técnica- 

administrativa e acadêmica, realizado pelo coordenador. 

32. Estágio curricular 

supervisionado 
Período durante o qual um estudante exerce uma atividade temporária 

com vista à sua formação ou aperfeiçoamento profissional e que compõe 

a  matriz  curricular  e  é  supervisionado  por  docentes  do  curso  de 

graduação. 

33. Estrutura curricular Estrutura curricular é composta por vários elementos necessários para 

constituir a matriz e a proposta curricular do curso de graduação seguindo 

o   Projeto  Pedagógico  do   Curso,   tendo   como   base   as   Diretrizes 

Curriculares Nacionais. 

34. Extensão A extensão acadêmica é a ação de uma instituição junto à comunidade, 

disponibilizando ao público externo o conhecimento adquirido por meio do 

ensino e da pesquisa desenvolvidos. Nesse sentido, engloba o processo 

educativo, cultural e cientifico que articula o ensino e a pesquisa de forma 

indissociavel e viabiliza a relacao transformadora entre universidade e 

sociedade. 

Observação: PNE (Lei No  13.055, de 25 de junho de 2014) Meta 12.7, 

determina: assegurar, no mínimo, 10% (dez por cento) do total de créditos 

curriculares exigidos para a graduação em programas e projetos de 

extensão  universitária,  orientando  sua  ação,  prioritariamente,  para  as 

áreas de grande pertinência social. 

35. Gabinete de trabalho Salas para o desenvolvimento de trabalho, de ordem técnica- 

administrativa e acadêmica, realizado pelos docentes, coordenadores e 

técnico-administrativos. 

36. Gestão acadêmica Organização no âmbito acadêmico da IES que realiza funções de: 

estabelecer objetivos, planejar, analisar, conhecer e solucionar problemas, 

organizar e alocar recursos, tomar decisões, mensurar e avaliar. 
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37. Implantado (a) Utiliza-se o termo, nos critérios de análise, quando se trata de avaliação 

para fins de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso ou 

quando se trata de exigência de infraestrutura já disponível na autorização 

de curso. Outros termos utilizados equivalentes ao “implantado”: existente, 

efetivo, institucionalizado, desenvolver, desenvolvimento, formalizado, 

implantação, contratado, autorizado e integrado. 

38. Iniciação científica A iniciação científica é uma modalidade de pesquisa acadêmica 

desenvolvida por alunos de graduação nas instituições de educação 

superior em diversas áreas do conhecimento. 

39. Instituição de Educação 

Superior – IES 
São  instituições, públicas  ou  privadas,  que  oferecem cursos  de  nível 

superior nos níveis de graduação (cursos superiores de tecnologia, 

bacharelados e licenciaturas), pós-graduação e extensão. 

40. Integralização Duração do curso, prazo previsto para que o estudante receba a formação 

pretendida; o tempo total deve ser descrito em anos ou fração. 

41. Interdisciplinaridade É uma estratégia de abordagem e tratamento do conhecimento em que 

duas  ou  mais  disciplinas/unidades curriculares  ofertadas  estabelecem 

relações de método, análise e interpretação de conteúdos, objetivando a 

apropriação de um conhecimento mais abrangente e contextualizado. 

42. Interprofissionalidade em 

saúde 
Prática na educação das profissões da saúde que permite aos alunos, de 
duas ou mais profissões, aprenderem “sobre” e “com” o outro, 
possibilitando o exercício da colaboração como membros de uma equipe e 
melhores resultados nas condições de saúde da população. 

43. Laboratórios de ensino Laboratórios específicos e multidisciplinares para a abordagem dos 
diferentes  aspectos  celulares  e  moleculares  das  ciências  da  vida 
(incluindo  anatomia,  histologia,  bioquímica,  farmacologia, 
fisiologia/biofísica e técnica operatória). 

44. Laboratórios de 

habilidades 
Laboratórios equipados com diversos instrumentos em quantidade e 

diversidade para capacitação dos estudantes nas diversas habilidades 

necessárias para o exercício da prática profissional na saúde. 

45. Laboratórios didáticos 

especializados 
Laboratórios, ambientes e/ou espaços onde se desenvolvem atividades 

pedagógicas de integração entre teoria e prática para o curso. 

46. Material didático 

institucional 
É  o  componente  essencial  da  qualidade  da  comunicação  entre  a 
instituição  e  o  aluno,  tais  como  guias,  tutoriais  e  manuais  do  aluno. 
Permite executar a formação definida no Projeto Pedagógico do Curso, 
considerando conteúdos específicos, objetivos, técnicas e métodos. 

47. Mecanismos de 

familiarização com a 

modalidade EaD 

O  discente  deverá  ser  informado  sobre  os  processos  acadêmicos 
previstos para a modalidade a distância, bem como dos mecanismos de 
comunicação e de interação que serão disponibilizados. Nesse sentido, 
são fundamentais as capacitações e formações específicas, ao longo do 
curso,  para  a  familiarização em  EaD.  É  importante  considerar que  a 
democratização da educação pressupõe igualdade de acesso e de 
condições da  oferta  dos  cursos. A elaboração dos  recursos  didáticos 
deverá prever as devidas adaptações para os alunos portadores de 
deficiências. 
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48. Mecanismo de interação 

entre docentes, tutores 

(quando houver) e 

estudantes 

Compõe o conjunto de estruturas de Tecnologia de Informação e 
Comunicação (TIC) e os respectivos procedimentos e as formas de 
utilização que caracterizam a dinâmica da comunicação e da interação 
entre os sujeitos envolvidos nos processos acadêmicos e de ensino e 
aprendizagem (que são, basicamente, os docentes, tutores e discentes), 
no contexto da oferta do curso superior na modalidade a distância. 
Justifica-se uma vez que os sujeitos deverão estabelecer comunicação 
permanente e continuada em diferentes espaços geográficos e tempos. O 
PPC deve explicitar esses mecanismos de modo a possibilitar ao discente 
a aquisição de conhecimentos e habilidades, bem como desenvolver a 
sociabilidade, por meio de atividades da comunicação, interação e troca 
de experiências. Não basta garantir a  estrutura na TIC, ela deve ser 
efetiva na comunicação dos envolvidos. 

49. Metodologia Metodologia é  a  explicação  minuciosa, detalhada e  rigorosa  da  ação 

desenvolvida no método de um processo de ensino ou de um trabalho de 

pesquisa. 

50. Natureza econômica e 

social da região 
Características que definem as questões econômicas e sociais da região 

no país onde a IES/curso está sendo desenvolvido. 

51. Necessidades 

locorregionais 
Referem-se às demandas relacionadas aos aspectos políticos, sociais, 

econômicos, culturais, ambientais, etc. Essas demandas pertencem ao 

local e região onde o curso é desenvolvido. 

52. Necessidades 

locorregionais em saúde 
Referem-se a problemas de indivíduos, famílias e comunidades que 
demandam cuidados integrais de saúde, contemplando ações de 
promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento e reabilitação. Estas 
demandas estão em constante mudança e são influenciadas por 
determinantes sociais, culturais e aspectos psicológicos. 

53. NSA - Não se aplica Não se aplica ao curso ou indicador específico. Deverá ser analisado e 

justificado de acordo com o curso a ser avaliado, com o PPC e com as 

DCNs. 

54. Núcleo Docente 

Estruturante – NDE 
Conjunto de professores, composto por pelo menos cinco docentes do 

curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral ou 

parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, implementação 

e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso (Resolução CONAES N° 

1, de 17/06/2010). 

55. Orientação de TCC Acompanhamento  dedicado  aos  estudantes  para  a   elaboração  do 

Trabalho  de  Conclusão de  Curso  (TCC)  realizado  pelos  docentes  do 

curso. 

56. Periodicidade Intervalo de tempo em que se organizam as atividades de ensino 

perfazendo  a  carga  horária  determinada  pelo  Projeto  Pedagógico  do 

Curso para um conjunto de componentes curriculares. Usualmente 

semestral  ou  anual;  em  casos  específicos,  justificados  pelas 

características do PPC, pode ter outro regime, como trimestral ou 

quadrimestral. 

57. Periódicos especializados Produções   especializadas,   ordenadas   por   índice,   conforme   regra 

específica. 

58. Pesquisa Pesquisa é um processo sistemático de construção do conhecimento que 

tem como metas principais gerar novos conhecimentos e/ou corroborar ou 

refutar algum conhecimento pré-existente. É um processo de 

aprendizagem tanto do indivíduo que a realiza quanto da sociedade na 

qual esta se desenvolve. 
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59. Plano de Desenvolvimento 

Institucional - PDI 
É o instrumento de planejamento e gestão que considera a identidade da 

IES, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho; à missão a que se 

propõe; às estratégias para atingir suas metas e objetivos; à sua estrutura 

organizacional e ao Projeto Pedagógico Institucional com as diretrizes 

pedagógicas que  orientam suas  ações e  as  atividades acadêmicas e 

científicas que desenvolve ou que pretende desenvolver. 

Abrangendo um período de cinco anos, deverá contemplar ainda o 

cronograma e a metodologia de implementação dos objetivos; metas e 

ações da IES, observando a coerência e a articulação entre as diversas 

ações; a manutenção de padrões de qualidade; o perfil do corpo docente; 

a  oferta  de  cursos  de  graduação, pós-graduação, presenciais  e/ou  a 

distância; a descrição da infraestrutura física e instalações acadêmicas, 

com ênfase na biblioteca e laboratórios e o demonstrativo de capacidade 

e sustentabilidade financeiras. 

(Art. 16 do Decreto nº 5.773/2006) 

60. Políticas Institucionais Políticas desenvolvidas no âmbito institucional com o propósito de atender 

à missão proposta pela IES. 

61. Práticas Pedagógicas São ações utilizadas no processo de ensino-aprendizagem com o objetivo 

de formar profissionais nas suas diferentes áreas. 

62. Preceptor Profissional de nível superior (docente ou profissional de saúde vinculado 

à rede de serviços de saúde), responsável pela integração teoria-pratica 

num campo de estágio e/ou residência. Ensina, supervisiona, orienta e 

conduz o aluno na prática da futura profissão. 

63. Previsto (a) Utiliza-se o termo, nos critérios de análise, quando se trata de avaliação 

para fins de autorização de curso. Outros termos utilizados equivalentes 

ao “previsto”: regulamentado, implementação e previsão. 

64. Produção científica, 

cultural, artística e 

tecnológica. 

Podem ser considerados como produção científica, cultural, artística e 

tecnológica:  livros,  capítulos  de  livros,  material  didático  institucional, 

artigos em periódicos especializados, textos completos em anais de 

eventos científicos, resumos publicados em anais de eventos 

internacionais,  propriedade  intelectual  depositada  ou  registrada, 

produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas 

relevantes. Publicações nacionais sem Qualis e regionais também devem 

ser consideradas como produção, considerando sua abrangência. 

65. Profissões 

regulamentadas 
Profissões  regulamentadas são  aquelas  definidas  por  lei  e  com  uma 

regulamentação própria de direitos e garantias. 

66. Projeto Pedagógico de 

Curso - PPC 
É o documento orientador de um curso que traduz as políticas acadêmicas 

institucionais com base nas DCNs. Entre outros elementos, é composto 

pelos  conhecimentos  e  saberes  necessários  à  formação  das 

competências estabelecidas a  partir  de  perfil  do  egresso;  estrutura  e 

conteúdo curricular; ementário; bibliografia básica e complementar; 

estratégias de ensino e avaliação; docentes; recursos materiais; 

laboratórios e infraestrutura de apoio ao pleno funcionamento do curso. 
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67. Responsabilidade social A responsabilidade social refere-se às ações da instituição no curso (com 

ou sem parceria) que contribuem para uma sociedade mais justa e 

sustentável. Nesse sentido, deverão ser verificados trabalhos, ações, 

atividades,   projetos   e   programas   desenvolvidos   com   e   para   a 

comunidade, objetivando a inclusão social, o desenvolvimento econômico, 

a melhoria da qualidade de vida, da infraestrutura urbana/local e a 

inovação social. 

68. Região de Saúde Espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de municípios 

limítrofes,  delimitado  a  partir  de  identidades  culturais,  econômicas  e 

sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 

compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o 

planejamento e a execução de ações e serviços de saúde (Decreto N° 

7.508, de 28 de junho de 2011). 

69. Stricto sensu Refere-se exclusivamente aos cursos de pós-graduação de mestrado e 

doutorado. 

70. Supervisão A supervisão será realizada a fim de zelar pela conformidade da oferta de 

Educação Superior no Sistema Federal de Ensino com a legislação 

aplicada (§ 2º, art. 1º do Decreto 5.773/2006). Tem como objetivo 

acompanhar constantemente ou  de  forma periódica as  instituições de 

ensino superior (IES) e seus cursos, de forma a impedir situações de 

eminente risco e prejuízo aos sujeitos integrantes do sistema (estudantes, 

docentes, pessoal técnico-administrativo) ou reverter uma situação 

irregular. Nesse sentido, a supervisão se insere como um meio propulsor à 

indução da qualidade. 

71. TICs – Tecnologia de 

Informação e 

Comunicação 

São recursos didáticos constituídos por diferentes mídias e tecnologias, 
síncronas e assíncronas, tais como ambientes virtuais e suas ferramentas, 
redes sociais e suas ferramentas, fóruns eletrônicos, blogs, chats, 
tecnologias de telefonia, teleconferências, videoconferências, TV 
convencional, TV  digital  e  interativa,  rádio,  programas  específicos  de 
computadores (softwares), objetos de aprendizagem, conteúdos 
disponibilizados em suportes tradicionais (livros) ou em suportes 
eletrônicos (CD, DVD, Memória Flash, etc.), entre outros. 

72. Título de Doutor Segundo nível da pós-graduação stricto sensu. Tem por fim proporcionar 

formação científica ou cultural ampla e aprofundada, desenvolvendo a 

capacidade de pesquisa e exigindo defesa de tese em determinada área 

de concentração que represente trabalho de pesquisa com real 

contribuição para o conhecimento do tema. Confere diploma de doutor. 

Serão considerados os títulos de doutorado, os obtidos em Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, avaliados e reconhecidos pelo MEC, ou os 

títulos obtidos no exterior e revalidados por universidades brasileiras. 

73. Título de Especialista 

(pós-graduação lato 

sensu) 

Curso em área específica do conhecimento com duração mínima de 360 

horas (não computando o tempo de estudo individual ou em grupo sem 

assistência docente, nem o destinado à elaboração do trabalho de 

conclusão de curso) e o prazo mínimo de seis meses. Pode incluir ou não 

o enfoque pedagógico. Confere certificado (Cf. Resolução CNE/CES nº 

01/2007). 
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74. Título de mestre Primeiro nível da pós-graduação stricto sensu. Tem por fim proporcionar 

formação científica ou cultural, desenvolvendo a capacidade de pesquisa 

e exigindo defesa de dissertação em determinada área de concentração 

que represente trabalho de pesquisa/produto com real contribuição para o 

conhecimento do tema. Confere diploma de mestre. Serão considerados 

os títulos de mestrado acadêmico e profissional, obtidos em Programa de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, avaliado e  reconhecidos pelo MEC, ou 

títulos obtidos no exterior e revalidados por universidades brasileiras. 

75. Turno integral Curso ofertado inteira ou parcialmente em mais de um turno (manhã e 

tarde;  manhã  e  noite;  tarde  e  noite)  exigindo  a  disponibilidade  do 

estudante por mais de 6 horas diárias, durante a maior parte da semana. 

76. Turno matutino Curso em que a maior parte da carga horária é oferecida até as 12h, todos 

os dias da semana. 

77. Turno noturno Curso em que a maior parte da carga horária é oferecida após as 18h, 

todos os dias da semana. 

78. Turno vespertino Curso em que a maior parte da carga horária é oferecida entre 12h e 18h, 

todos os dias da semana. 

79. Tutoria a distância O tutor a distância, no exercício da função não docente, participa 
ativamente da prática pedagógica. É um profissional graduado na área do 
curso, devidamente capacitado para uso das TICs, que atua a partir da 
instituição e, por meio do ambiente virtual de aprendizagem, media o 
processo pedagógico com estudantes geograficamente distantes e 
referenciado aos polos de apoio presencial. São atribuições do tutor a 
distância: esclarecer dúvidas pelos fóruns de discussão na internet, pelo 
telefone, pela participação em videoconferências; promover espaços de 
construção coletiva de conhecimento; selecionar material de apoio e 
sustentar teoricamente os conteúdos; assistir ou auxiliar o professor nos 
processos avaliativos de ensino-aprendizagem. 

80. Tutoria presencial O   tutor  presencial,  no   exercício  da   função não   docente,  participa 
ativamente da prática pedagógica. É um profissional graduado na área do 
curso, devidamente capacitado para uso das TICs, que atende aos alunos 
nos polos, em horários preestabelecidos. São atribuições do tutor 
presencial:  auxiliar  os  alunos  no  desenvolvimento de  suas  atividades 
individuais e em grupo, fomentando o hábito da pesquisa, esclarecendo 
dúvidas em relação ao âmbito de sua atividade, bem como ao uso das 
tecnologias disponíveis; participar de momentos presenciais obrigatórios, 
tais como aulas práticas em laboratórios e estágios supervisionados, 
quando se aplicam; auxiliar ou assistir o professor nos processos 
avaliativos de ensino-aprendizagem. 

81. Unidade curricular Unidade curricular é a unidade de ensino com objetivos de formação 

próprios, correntemente designados por cadeiras ou disciplinas. 

82. Unidade Hospitalar de 

Ensino 
A Unidade Hospitalar de Ensino própria ou conveniada deve ser centro de 

referência regional há pelo menos dois anos. 
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83. Vagas anuais autorizadas Número de lugares destinados ao ingresso de estudantes em curso 

superior, expressas em ato autorizativo, correspondente ao total anual, 

que a instituição pode distribuir em mais de um processo seletivo. No caso 

das instituições autônomas, consideram-se autorizadas as vagas 

aprovadas pelos colegiados acadêmicos competentes e regularmente 

informadas ao Ministério da Educação, na forma do art. 28 do Decreto 

5.773/2006. 

 
 
 
 

 

84.   Vagas anuais implantadas   Número  total  de  vagas  expressas  em  ato  autorizativo.  No  caso  de 

instituições  com  autonomia,  o  avaliador  deve  verificar  nos  processos 

seletivos constantes dos editais expedidos pela instituição. 
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ANEXO C - PLANOS DE DISCIPLINAS DE PROFESSORES DA ÁREA DA SAÚDE 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

EMENTA 
O fenômeno alimentar e nutricional. Produtos essenciais à nutrição: carboidratos, proteínas, 

lipídios, minerais, vitaminas, fibras e água. A água e as fibras como essenciais ao 

funcionamento do organismo. Higidez e estados patológicos resultantes da má nutrição e sua 

correção. Pirâmide alimentar. Alimentação em fases especiais da vida. Aleitamento materno. 
 

HABILIDADES E COMPETÊNCIAS ESPERADAS 

 Associar os conhecimentos referentes a alimentos com a problemática de saúde pública 

 Avaliar a nutrição como fator corretivo de patologias e/ou promotor de saúde quando feita 

de maneira equilibrada, bem como indutor de processos crônico-degenerativos quando 

não executada de maneira correta; 

 Conhecer e aplicar na vida prática profissional os conhecimentos relativos à alimentação 

em fases especiais da vida. 
 

OBJETIVOS 

 

 

CONTEÚDO  

 O fenômeno alimentar e nutricional  

 A pirâmide alimentar 

 Produtos essenciais à nutrição: nutrientes diversos e sua importância na saúde pública 

 Higidez e estados patológicos resultantes da má nutrição e sua correção 

 Alimentação em fases especiais da vida 

 Aleitamento materno 

 

METODOLOGIA 
Aulas teóricas expositivas com estudo de casos e situações problema, podendo ser utilizado 

pesquisa individual, relatórios, dinâmicas em grupo, estudo dirigido, atividades extraclasse e 

recursos didáticos, tais como data show e vídeo. 

CURSO DE BACHARELADO EM FARMÁCIA  

 

FACULDADE 

PESQUISADA 

FORMULÁRIO: Plano de Ensino- PROFESSOR 01 

PLANO DE ENSINO DE ALIMENTOS E NUTRIÇÃO HUMANA 

Disciplina: Alimentos e Nutrição Humana 

Carga Horária: 90 h 

6° semestre 

PR 
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AVALIAÇÃO 
Serão realizadas três (03) avaliações teóricas e teórico - práticas ao longo do semestre. 

Estas avaliações serão aplicadas na forma de seminários referentes a artigos científicos 

sobre nutrição e saúde pública (AP1- Avaliação Parcial), uma prova escrita teórica (AP2- 

Avaliação Parcial) e atividades teórico-práticas sobre os temas discutidos na disciplina 

(AP3- Avaliação Parcial ).  

 

O resultado de ambas as avaliações serão submetidas à média aritmética. 
 

OBS.: Aprovação: média aritmética das avaliações parciais iguais (=) ou superior (>) a 7,0 

(sete) e atingir o mínimo de 75 % de frequência. 

           Reprovado: média aritmética das avaliações parciais inferiores (<) a 4,0 (quatro) e não 

atingir o mínimo de 75 % de frequência. 

           Avaliação Final: média aritmética das avaliações parciais inferiores (<) a 7,0 (sete) e 

igual (=) ou superior (>) a 4,0 (quatro) e atingir o mínimo de 75 % de frequência. 
 

*Conforme as normas da Resolução nº 013/2010 do CEPEX 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 WAITZBERG, D. Nutrição oral, enteral e parenteral na prática clínica. 3. Ed. Atheneu, 

2006. 

 GIBNEY, M. S. Nutrição & Metabolismo. Guanabara Koogan, 2006. 

 PHILLIPPI, S. T. Nutrição e Técnica Dietética. 2. Ed. Manole, 2006. 

 GALISA, M. S. e. Nutrição: conceitos e aplicações. M. Books do Brasil, 2009. 

 PENTEADO, M. V. Vitaminas: aspectos nutricionais, bioquímicos, clínicos e analíticos.  

 FISBERG, M. Um, dois, feijão com arroz: a alimentação no Brasil de Norte a Sul. 2002. 

Atheneu. 

 ESCOTT - STUMP, Sylvia. Nutrição relacionada ao diagnóstico e tratamento. 5. ed. 

Barueri: Manole, 2007.  

 KRAUSE, Marie V.; MAHAN, L. Kathleen. Alimentos, nutrição & dietoterapia. 11. ed. 

Roca, 2005.  

 TIRAPEGUI, Julio. Nutrição: fundamentos e aspectos atuais. 2. ed. São Paulo: Atheneu, 

2006.  

 TEIXEIRA, S.; MILET. Administração aplicada às unidades de alimentação e nutrição. 

Atheneu, 2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 CARDOSO, Ary Lopes; LOPES, Luiz Anderson; TADDEI, José Augusto de A. C. Tópicos 

Atuais em Nutrição Pediátrica. São Paulo: Atheneu, 2004. 

 EVANGELISTA, José. Alimentos: um estudo abrangente. São Paulo: Atheneu, 2005. 

 BONDINSKI. Dietoterapia – Princípios e Prática. 1. ed. Atheneu.  

DATA DE APROVAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO: ___/___/______ 

 

ASSINATURA DA COORDENAÇÃO: 

OBS: CEPEX – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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Análise da Pesquisadora sobre o Plano de Disciplina: 

 

O professor em questão não consegue diferenciar habilidades de competências 

gerando certa desorganização ao elaborar seu Plano de Disciplina, inclusive não elencando os 

objetivos que traçou para atingir as metas. 

Segundo o Ministério da Educação, desde 2004 os Planos de Disciplina necessitam 

contemplar: 

- Ementa; 

- Competências; 

- Habilidades; 

- Bases Curriculares (que vem em substituição aos Conteúdos Programáticos); 

- Ações Temáticas que contemplam: unidades curriculares (distribuição no semestre 

dos temas da disciplina); ações educativas (estratégias adotadas pelo professor); carga horária 

(organização das sessenta horas de sua disciplina abrangendo todas as unidades curriculares). 

Exemplo: 

UNIDADES 

CURRICULARES 

AÇÕES          

EDUCATIVAS 

CARGA 

HORÁRIA 

PSICOPEDAGOGIA 

E 

CONSTRUÇÃO  

SOCIAL 

Domínio Conceitual; 

Aulas expositivas; 

Rodas de Conversa 

10 

SISTEMA 

COGNITIVO 

FILME COM  

DEBATE. 

FICHAMENTO  

DOCUMENTADO 

10 

CRIATIVIDADE PRODUÇÃO 

ARTÍSTICA  A 

PARTIR DA 

DRAMATIZAÇÃO 

10 

Fonte: Criada pela pesquisadora a título de exemplificação. 
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- Sistema de Avaliação; 

- Bibliografia Básica e Complementar. 

O que se percebe apesar de todos os professores da Faculdade terem recebido o 

modelo de Plano de Disciplina disponibilizado pelo Ministério da Educação e trabalhado, 

segundo informações relatadas pela Pró – Diretoria de Ensino de Graduação, em Encontros 

Pedagógicos, os mesmos na prática não aplicam. 
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 FACULDADE 

PESQUISADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EMENTA 

Os tecidos que compõe os órgãos dos sistemas, sua organização, embriologia básica, e 

histofisiologia. Sistema respiratório, sistema cardiovascular, órgãos linfáticos, sistema urinário, 

sistema digestório, sistema reprodutor masculino e feminino. 

 

COMPETÊNCIAS ESPERADAS 

 Conhecer aspectos e elementos na composição histológica dos órgãos que formam os 
sistemas corporais. 

 Entender a participação da organização tecidual na formação dos órgãos dos sistemas, 
nas implicações histofiológicas, mecanismos reguladores, e processos de inicialização de 
eventos histofisiopatológicos. 

 

HABILIDADES 

 Aplicar os conhecimentos teórico-práticos para embasar futuros procedimentos 

semiológicos, patológicos e clínicos. 

 Utilizar o conhecimento teórico-prático para caracterizar as causas patológicas clínicas 

associadas a possíveis anormalidades sistêmicas.  

 Transcrever a avaliação de lâminas histológicas, sendo capaz de identificar os principais 

elementos que caracterizam os órgãos. 

 

CURSO: MEDICINA VETERINÁRIA  

PROFESSOR 02 

 

 

PLANO DE ENSINO DE HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA VETERINÁRIA 

Disciplina: Histologia e Embriologia Veterinária 

Carga Horária: 60 h  

SEMESTRE- 2015.2 

2015.2 
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OBJETIVOS 

 Estudar a organização tecidual dos sistemas corporais: sistema respiratório, sistema 
cardiovascular, órgãos linfáticos, sistema urinário, sistema digestório, sistemas 
reprodutores masculinos e femininos. 

 Conhecer e entender os mecanismos histofisiológicos e suas implicações no contexto 
semiológico, patológico e clínico. 

 

 

CONTEÚDO 

UNIDADE I: 

 Sistema respiratório 

 Sistema cardiovascular 
 

UNIDADE II: 

 Órgãos linfáticos 

 Sistema urinário 
 

UNIDADE III:  

 Sistema digestório de monogástricos 

 Sistema digestório de poligástricos 
 

UNIDADE IV:  

 Sistema reprodutor masculino 

 Sistema reprodutor feminino 
 

 

METODOLOGIA 

Aulas teóricas expositivas com estudo de casos e situações problema, podendo ser utilizado 

pesquisa individual, relatórios, dinâmicas em grupo, teatro, estudo dirigido, atividades 

extraclasse e recursos didáticos, tais como projetor de imagens e audiovisual. 

 

AVALIAÇÃO 
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A avaliação dos alunos será realizada através da aplicação de provas teóricas (escritas), 

podendo considerar como parte desta avaliação: pesquisa bibliográfica, participação em sala, 

assiduidade, trabalhos individuais e/ou em grupo, progressão do aluno. 

 

OBS.: Aprovação: média aritmética das avaliações parciais iguais (=) ou superior (>) a 7,0 

(sete) e atingir o mínimo de 75 % de freqüência.  

           Reprovado: média aritmética das avaliações parciais inferiores (<) a 4,0 (quatro) e não 

atingir o mínimo de 75 % de freqüência.  

           Avaliação Final: média aritmética das avaliações parciais inferiores (<) a 7,0 (sete) e 

igual (=) ou superior (>) a 4,0 (quatro) e atingir o mínimo de 75 % de freqüência.  

*Conforme as normas da Resolução nº 013/2010 do CEPEX 

OBS: CEPEX – Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BANKS, W. J. Histologia Veterinária Aplicada. Manole, São Paulo. 2ª ed. 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia básica. 10.ed. Rio de Janeiro: 

Guanabara Koogan, 2004. 

SAMUELSON, D.A. Tratado de histologia veterinária. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2007. 

SOBOTTA, J.; WELSCH, U. Atlas de histologia. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara 

Koogan, 2007. 

 

DATA DE APROVAÇÃO PELA COORDENAÇÃO DO CURSO: ___/___/______ 

 

ASSINATURA DA COORDENAÇÃO: 
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Análise da Pesquisadora sobre o Plano de Disciplina: 

 

Percebe-se neste Plano de Disciplina uma tendência de aproximação aos critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Educação. 

O professor em questão já consegue diferenciar competências de habilidades, mesmo 

que de forma tímida. 

Precisa ser incentivado a ousar mais, pois compreendeu com clareza o que são 

competências e a diferença para habilidades. 

Nota-se que os objetivos poderiam ser mais explorados, pois é uma área pouco 

conhecida na região. A fim de esclarecimento o Curso de Medicina Veterinária é o único do 

interior do Estado do Ceará e o segundo curso do Estado, sendo o primeiro na capital - 

Fortaleza. 

É reconhecido pelo Ministério da Educação como o melhor Curso da Região Nordeste, 

pois além de todos os professores serem mestres e doutores, a Faculdade possui um hospital 

escola de pequenos animais; um hospital escola de grandes animais e duas fazendas- escola, 

sendo uma com Laboratório de Reprodução Animal In Vitro – FIV com Assistência de 

Especialistas da cidade de Ribeirão Preto, interior de São Paulo. 

Durante as sessões de grupo focal e nas entrevistas, vale ressaltar, que foram os 

professores mais participativos, pois são muito envolvido com pesquisa e o novo, inusitado os 

atrai muito. Todos são bastante jovens apesar da titulação. É o Curso que tem em seu NDE 

todos os professores doutores, como também em seu colegiado, ou seja, todos os professores 

do Curso possuem essa titulação. 

São bastante curiosos, críticos, criativos em busca de Formação Continuada. 

Quando questionados do por que seus Planos de Disciplina não seguem a 

padronização do Ministério da Educação a unanimidade das respostas foi: “porque não somos 

cobrados para que isso aconteça”. “Então fazemos como achamos mais prático”. “Apesar 

de que, após toda essa vivência que tivemos não é a toa que o MEC elaborou esta outra 

forma de Plano de Disciplina”. “A partir do próximo semestre, com certeza teremos um 

Curso padrão MEC de qualidade (sic)”. 


