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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa teve como objetivo investigar as representações sociais de ser 

docente do professor enfermeiro que atua no Ensino Técnico em enfermagem e cursou 
Pós-Graduação com ênfase pedagógica, exigido pelo MEC a partir de janeiro de 2008. 
A fundamentação teórica da pesquisa foi norteada pelo conceito de Representação 

Social enunciado por Sèrge Moscovici (1978) e mediado por Denise Jodelet (1984) e 

Mary Jane Spink (2004). Foram tecidas considerações sobre o ensino de enfermagem 
dentro do quadro da educação brasileira, evidenciando a legalização do ensino técnico 

no contexto socioeconômico e político do país que regulamentou o ensino técnico de 

enfermagem. Também foram descritas as últimas exigências feitas pelo Ministério da 

Educação e pelo Conselho Regional de Enfermagem sobre o exercício da docência no 

ensino técnico. A coleta de dados foi possível por meio de entrevistas semi-estruturadas, 
realizadas com 07 professores enfermeiros egressos do curso de Pós-Graduação com 
ênfase pedagógica. Foi utilizada a abordagem qualitativa centrada na análise de 

conteúdo dando voz aos sujeitos da pesquisa. Os resultados revelaram que as 

representações sociais sobre o ser docente da população-alvo foram ancoradas na 
perspectiva de transmitir os conteúdos curriculares e morais, porém, tentaram se 

afastar da idéia do paradigma tradicional do professor que só transmite conhecimento. 

Os resultados também evidenciaram que o curso de Pós-Graduação com ênfase 

pedagógica contribuiu com os professores enfermeiros da pesquisa para o processo de 
construção e reconstrução do ser docente. As representações sociais dos professores 

deste estudo revelaram, por último, a satisfação em ser docente atrelada à idéia de 

felicidade em exercer as atividades docentes, o que não deixou de lado a forte 

presença da profissão de enfermeiro. 
 

Palavras-chave: Representações Sociais. Ensino Técnico de enfermagem. Formação 

de Professores. Professor enfermeiro. 



ABSTRACT 

 

 

The present research mainly aimed to investigate the social representations of the role 
of being a teacher of the nurse teacher who works in the Nursing Technical Course, the 
one who had attended a post graduation course with pedagogic approach, required by 
MEC since January 2008. The theoretical basis of the research was guided by the 
concept of Social Representation enunciated by Sèrge Moscovici (1978) and mediated 

by Denise Jodelet (1984) and Mary Spink (2204). Considerations about nursing teaching 
were made within the Brazilian education scene, evincing the technical teaching 
legalization in the social economic and political context of the country which regulated 
the nursing technical teaching. The last demands required by the Education Ministry and 
the Nursing Regional Council about the teaching practice in the technical course were 
also described in this research. The data collection was possible through semi 
structured interviews, carried out with 07 nurse teachers egressed from the post 
graduation course with pedagogic approach. It was used a qualitative approach based 
on e content analysis standing out the research subjects. The results revealed that the 
social representations of the role of being a teacher in the target population had been 
anchored in the perspective of transmitting the curricular and moral  contents, although, 
the results also tried to push away the traditional paradigm idea of the teacher as an 
only  knowledge transmitter.   The results made evident as well that the post graduation 
course with pedagogic approach has contributed with the participants nurse teachers for 
the construction and reconstruction process of being a teacher. The social 
representations of those teachers also revealed, at last, the satisfaction of being a 
teacher connected with the idea of happiness in doing their teaching activities, what 
hasn�t put aside the strong presence of the nurse profession.  
 

Key words: Social Representations. Nursing Technical Teaching. Teachers Formation. 

Nurse Teacher. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

O MOVIMENTO DA MINHA TRAJETÓRIA FORMATIVA 

 

 

�O sujeito narra-se com conhecimento sobre 
experiências realizadas; é um discurso 

marcado por influências vividas, um 
discurso amalgamado por outros, de outros 

sujeitos, que compartilham de um mesmo 
contexto social� 

(Marília Claret Geraes Duran, 2009b, p. 4) 
 

 

O ser humano se faz no movimento de sua trajetória vivida num processo de 

acertos e erros, que lhe permite reflexões para novos acertos e outros tantos erros. 

Nesse movimento, entendo a nossa vida não como algo estático, pronto e acabado. 

Não somos um dispositivo mecânico que executa tarefas, portanto, somos seres 

 

[...] de afetividade intensa e instável que sorri, ri, chora, um ansioso e 

angustiado, um ser gozador, ébrio, estático, violento, furioso, amante, 
um ser invadido pelo imaginário, um ser que conhece a morte, mas não 

acredita nela, um ser que segrega o mito e a magia, um ser possuído 

pelos espíritos e pelos deuses, um ser que se alimenta de ilusões e de 

quimeras, um ser subjetivo, cujas relações com o mundo objetivo são 

incertas, um ser sujeito ao erro e à vagabundagem, um ser úbrico que 

produz desordem (MORIN, 1991, p. 108). 
 

Nós nos construímos nessa complexidade humana repleta de sentidos e 

significados e também num processo histórico que me faz pensar e re-pensar no meu 

movimento, na minha trajetória formativa de educadora, na minha história que me 

impulsiona para a inquietação da educadora/pesquisadora. 

Ao me propor a este desafio, descubro-me um ser no mundo com outros. 

Talvez essa tenha sido a primeira �lição� apreendida no meu �Jardim da Infância� � que 
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hoje corresponde à �Educação Infantil�. Percebo o mundo na relação com os outros e a 

importância de pessoas que permearam a minha vida, impregnadas de sentimentos e 

imagens que puderam contribuir para a minha formação de educadora. Dentre essas 

imagens e sentidos, a figura da minha primeira professora volta à memória 

 

[...] era saber de si ao explicar-se, em relação. Educador e educando, 

então juntos, relacionavam-se pela cultura que a ambos permitia viver 
em Sociedade. A partir desse �relacionar-se com a cultura� é que foi 

sendo encontrado um denominador comum (TAVEIRA apud MORAIS 
(org.), 1991, p. 53). 

 

Vislumbrar a imagem de Educadora interagindo com aquelas crianças com 

diferentes formações familiares e culturais, e ser acolhida com unanimidade por parte 

das crianças no cotidiano da sala de aula, demonstrava a força das relações humanas 

no processo da formação. Isso causou em mim um profundo desejo de me espelhar 

profissionalmente e pessoalmente, isto é, como ser humano do mundo e no mundo a 

seguir a vida de professor. Segundo Josso, 

 

A construção de uma �Biografia Educativa� [...] é fruto de um processo 
de reflexão que só parcialmente aparece numa narrativa escrita a meio 
do percurso seguido. Cada etapa do processo faz parte da Biografia 
Educativa, e constitui tanto fim de uma interrogação como ponto de 

partida de outra. O trabalho biográfico implica fortemente o estudante 

que se compromete nesse processo de reflexão orientado pelo seu 
interesse, levando-o a definir e a compreender o seu processo de 
formação (In: NÓVOA; FINGER, 1988, p. 17). 

 

 Reconhecer através de uma análise reflexiva seus desejos e anseios de ser 

humano, e entre essas reflexões reconhecer também seus desejos profissionais, 

traduz-se em tarefa corajosa e desafiadora na medida em que retomamos nossa 

trajetória para transformá-la. Essa primeira identificação ou proximidade na escolha 

profissional foi se consolidando à medida que concluí o primeiro grau, hoje, Ensino 

Fundamental, e ingressei no então Segundo Grau, que corresponde atualmente ao 

Ensino Médio. 

Em meados da década de 1970, iniciei o então Ensino de Segundo Grau, 

hoje Ensino Médio, na Rede Estadual de Ensino. Aliás, só ingressei na Rede de Ensino 
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Particular durante minha formação acadêmica no Terceiro Grau ou Ensino Superior. 

Durante esse período não posso negar as influências que recebi do período político 

vivido em nosso país. Estávamos sob a Ditadura Militar e percebíamos o peso social 

deste contexto sócio-político nos ambientes estudantis. 

A contribuição desse período talvez tenha delineado todo o meu interesse 

em desnudar conhecimentos proibidos na época e entender o forte traço que trago até 

hoje da influência marxista na minha formação. Leituras proibidas, pensamentos não-

explicitados e perguntas polêmicas me fascinavam a ponto de causar, por muitas vezes, 

polêmicas em sala de aula com assuntos que eram velados em decorrência do 

momento histórico e deixar alguns professores em situação desconfortável. 

Paralelamente, fazia leituras que me inspiravam posições críticas em sala de aula. 

Entre as leituras, encontravam-se obras de autores como Graciliano Ramos 

e Émile Zola com seu Germinal, romance que descreve as condições de vida 

subumanas de uma comunidade de trabalhadores de uma mina de carvão na França, 

onde os operários, após terem contato com as ideias socialistas, se revoltam contra a 

opressão sofrida pela classe dominante e passam a exigir melhores condições de vida 

e de trabalho. É inegável a influência que essas ideias causavam em mim. 

Influenciavam meus posicionamentos e comportamentos sobre as questões sociais em 

ambientes humanos, isso ficava claro através da minha atuação em sala de aula 

naquela época, no papel de estudante. 

Nesse movimento, lembro-me da disciplina de O.S.P.B. (Organização Social 

e Política do Brasil) que traduzia em seu conteúdo programático um esforço em manter 

a ordem do poder político via políticas educacionais no país.  Percebia o movimento da 

escola como reguladora de comportamentos e pensamentos. 

Segundo Bontempo (1991, p. 119), 

 

Dizemos que o ensino habitual é coercitivo porque em geral impõe 

alguma forma de �ver o mundo�. Por exemplo, (...) uma instituição 

católica de ensino é tremendamente tendenciosa, pois induz com 
sutilezas seus alunos a verem o mundo sob um ângulo cristão falso; da 

mesma forma um colégio judeu apresenta também sua versão da vida 

preparando antecipadamente o aluno para assumir o papel de 
representante de uma raça superior...; já uma escola militar é a 

expressão exagerada, da crua imposição de informações, da 
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esterilização do discernimento livre, da massificação e da 

homogeneização do espírito. 
 

A influência da escolarização sobre as formas e o modo como lemos o 

mundo é fato a ser considerado e, de certo modo, indiscutível. Sob essa influência e 

com a colaboração de minhas leituras extracurriculares, acabei percebendo que 

existiam outros modos de pensar e agir, não tão engessados ou herméticos como me 

pareciam os argumentos conceituais de algumas disciplinas que faziam parte dos 

componentes curriculares vigentes na época sob o domínio militar. 

Pensando nessa perspectiva, lembro e cito aqui um trecho da carta dos 

índios Sioux em resposta ao presidente dos Estados Unidos. 

 

[...] os brancos disseram aos índios: Vejam essas crianças sem estudo 

[...] elas precisam de um lar, precisam de proteção, precisam de 

educação [...]. Nós podemos ajudar vocês. [...] enviem-nos uma dúzia de 

meninos. Nós vamos ensinar-lhes. Poderão assim viver melhor [...] 

(BONTEMPO, 1991, p. 121). 
 

Em resposta, os Sioux disseram: 

 

O Grande Pai Branco assim nos fala. Mas não aceitamos sua oferta, 

muito obrigado. Se enviarmos nossos meninos para serem educados 
pelos brancos, quando voltarem não saberão mais falar nossa língua. 

Não poderão fazer o que fazemos. Não saberão mais caçar, não 

saberão pescar, não terão condições de correr não servirão para nada 

[...] 
 

Não, muito obrigado, mas não aceitamos a oferta. O índio não precisa 

aprender a vida complicada dos brancos, ele já é feliz assim. O homem 
branco parece estar sempre aflito [...] 

 
Mas nós podemos ajudá-los. Enviem-nos uma dúzia de meninos. Eles 

aprenderão a ver a frescura da manhã, a caçar o bisão apenas quando 

tiver fome e a honrar o Grande Espírito [...] enviem-nos uma dúzia e nós 

faremos deles homens [...] (BONTEMPO, 1991, p. 121). 
 

Qual o entendimento que devemos ter do modelo ideal de educação e ensino? 

Observamos hoje as várias tendências educacionais adotadas por muitos países, mas 

qual será melhor? Essas questões não se calam em mim. Talvez seja esse o motivo 

que me levou a enveredar meus estudos pelas Ciências Sociais no período da minha 
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formação Superior, provavelmente, porque entendo que a educação não deve ser 

forjada, intelectualizada e preconcebida. Se for assim, no meu entendimento, não 

ocorrerão mudanças, mas continuidade disfarçada de nova. 

O período em que me dediquei aos estudos na Graduação em Ciências 

Sociais se configurou como um cenário peculiar porque estávamos ainda sob o regime 

militar. Aliás, não posso desconsiderar o momento sócio-político-cultural e seu contexto 

histórico da região do grande ABC, local da Faculdade de Filosofia Ciências e Letras da 

Fundação de Santo André. Nesse período, marcado pelas primeiras grandes greves da 

indústria metalúrgica do país, despontavam líderes importantes como Luís Inácio da 

Silva, o Lula, que anos depois se tornaria Presidente da República Federativa do Brasil. 

As repercussões desses acontecimentos eram discutidas e muitas vezes 

vividas por nós, estudantes em sala de aula. Nessa época me lembro de um trabalho 

de pesquisa que realizamos sobre os avanços políticos do Grande ABC. Essa 

investigação foi apresentada parcialmente no 34º Congresso S.B.P.C. � Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência,
 1 de Belém do Pará em 1983, por parte do 

nosso grupo. A oportunidade de pesquisa que experenciamos com esse trabalho nos 

levou a buscar pessoas importantes da época como Dom Cláudio Hummes, que 

participava ativamente dos movimentos sindicais na região. Foi um período muito rico 

em leituras e participações em alguns movimentos tidos como clandestinos no referido 

período. 

No momento que estava cursando a Faculdade, comecei a atuar como 

professora na Rede Estadual de Ensino. Assumi algumas aulas em substituição na 

disciplina de História no Ensino Fundamental, essa foi a oportunidade de vivenciar e 

sentir de perto o que efetivamente era estar em sala de aula vivendo um outro lado, já 

que até então só conhecia a dinâmica escolar sob o olhar de aluna. Enfim, agora, eu 

era professora. Sempre considerei deveras importante o papel do professor, não pelo 

dito popularizado deste ser formador de opiniões, mas pela importância que atribuo ao 

docente que atua no sentido de abrir possibilidades para desvelar novos conhecimentos 

                                                 
1 S.B.P.C. � Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Veja que coloquei no corpo do texto a 

explicitação da sigla.  
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e entendimentos das teorias que até então se reservavam ao mundo das discussões e 

agora se materializariam nas minhas aulas em sala. 

Nessa época, comecei meu trabalho de forma diferente, porque saí dos 

moldes que conhecia, ou seja, da velha aula de história cheirando a baú antigo e passei 

a trabalhar os conteúdos de forma dinâmica e com leituras auxiliares, com temas 

relacionados a adolescentes. Um trabalho que se tornou inesquecível nessa época foi 

quando trabalhei um livro da Heloneida Studart � Mulher objeto de cama e mesa � onde 

discutíamos sobre questões de gênero. A sala foi dividida em duas partes, uma parte 

defendia as idéias da autora e a outra parte as refutava. 

Aproprio-me de uma passagem de Paulo Freire em Pedagogia da Autonomia 

(2007, p. 56), que talvez expresse os meus sentimentos ao longo do meu trabalho de 

educadora, quando diz 

 

[...] O educador que, ensinando geografia, �castra� a curiosidade do 

educando em nome da eficácia da memorização mecânica do ensino 

dos conteúdos, tolhe a liberdade do educando, a sua capacidade de 
aventurar-se. Não forma, domestica. 

 

Dar asas à criatividade do aluno, apontar caminhos com seriedade no 

trabalho de ser professor e comprometer-se na relação educador-educando faz parte 

de meu posicionamento enquanto ser humano, consciente da complexidade desse viver 

humano e consciente do inacabamento 2  entre nós, mulheres e homens. Estes 

princípios me levam a sentir e agir na vida da maneira como me conheço e me 

reconheço hoje. 

No início do ano de 1990, por questões particulares, me ausentei da sala de 

aula ficando um longo período distante do ambiente escolar me dedicando à família e a 

uma empresa que eu meu marido tínhamos na época. Somente em 2002 assumi um 

novo trabalho em uma Instituição de Ensino Superior como secretaria de Coordenação 

do Curso de Administração de Empresas. Foi nesse momento que senti minhas 

esperanças renovadas para retomar o que havia �temporariamente� deixado, �Ser 

Professora�. Segundo Freire (2007), 

                                                 
2 Entenda-se por inacabamento o sentido dado por Paulo Freire em sua trajetória de vida e obras, ou seja, 

somos seres inconclusos porque estamos em constante movimento de aprendizagem. 
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[...] do ponto da natureza humana, a esperança não é algo que se 

justaponha. A esperança faz parte da natureza humana. Seria uma 

contradição se, inacabado e consciente do inacabado, primeiro o ser 

humano não se inscrevesse ou não se achasse predisposto a participar 
de movimento constante de busca e, segundo, se buscasse sem 
esperança. A desesperança é a negação da esperança. A esperança é 

uma espécie de ímpeto natural possível e necessário, a desesperança é 

o aborto deste ímpeto (p. 29). 
 

Retomei meus estudos me inscrevendo numa Pós-Graduação em Didática 

do Ensino Superior e fui retomando o mundo acadêmico e me preparando para retornar 

para a sala de aula. Nesse período me encontrava num turbilhão de modificações 

pessoais e profissionais, ou seja, a retomada de leituras e a reelaboração de algumas 

idéias que culminariam em importantes decisões para minha vida daí para frente. 

O grande divisor de águas da minha vida aconteceria no ano de 2005, época 

que terminei minha especialização e que me deparei com momentos de rupturas 

dolorosas na vida pessoal, mas que trariam contribuições para re-avaliar minha estadia 

neste mundo. Como bem coloca Freire: �os terremotos existem e a engenharia nos 

ajuda a sobreviver a eles, não podemos eliminá-los, mas podemos diminuir os danos 

que nos causam� (2007, p. 77). 

Comecei uma nova etapa que me impulsionaria a tomar algumas decisões. 

Entre elas, a de buscar um lugar para lecionar. Nesse momento acredito que retomei de 

vez a minha profissão. Iniciei meu trabalho no Ensino Superior assumindo a disciplina 

de Sociologia e Antropologia na Saúde para o curso de Graduação em Enfermagem e, 

assim, descobri um novo universo passível de muitas pesquisas e preocupações: a 

área da Saúde. Quando iniciei meus trabalhos, precisei estudar e me mover imbuída de 

muita curiosidade para entender um pouco a área de conhecimento da enfermagem. 

Através de muita pesquisa era necessário relacionar a Sociologia e a Antropologia a 

esse contexto, uma vez que tais profissionais se dedicam ao processo de cuidar dos 

seres humanos. 

Foram nessas condições que minha vontade e o meu compromisso como 

educadora me levaram a querer assumir a profissão de professor buscando ampliar 

meus conhecimentos. Comecei, então, a frequentar o Programa de Pós-Graduação 

Stricto Sensu na Universidade Metodista de São Paulo (UMESP). O interesse pelo 
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Programa aumentou quando comecei a assistir as aulas do Professor Elydio dos 

Santos Neto3. Esses encontros tiveram um valor expressivo para que eu identificasse 

que o caminho agora iniciado seria sem volta. Esse pensamento me causava uma 

imensa alegria e motivação porque eu saía das aulas refletindo sobre valores que 

construí na trajetória da minha vida e sobre as ações e os posicionamentos assumidos 

até então. Muitos deles mereciam uma reflexão mais profunda sobre a visão 

antropológica do ser humano daquela que eu possuía. 

Cursando o Programa de Pós-Graduação em Educação em nível de 

Mestrado na linha de pesquisa em Formação de Professores, fui convidada a lecionar 

em um curso de Pós-Graduação específico para enfermeiros que atuam como docentes 

no Ensino Técnico em enfermagem. Esse curso foi exigido a partir de 01 de janeiro de 

2008 pelo MEC (Ministério da Educação) e pelo COREN (Conselho Regional de 

Enfermagem) para todos os professores enfermeiros que estão ou pretendem atuar 

como professores. Atualmente, é exigência e condição básica para que estes 

profissionais continuem ocupando as salas de aulas do Ensino Técnico em 

Enfermagem. 

O grande insight desta pesquisa ocorreu quando uma aluna, depois de 

assistir uma aula da disciplina �Formação e Profissionalização do Professor4, trabalhada 

por mim nesse curso de Pós-Graduação, perguntou-me: �Professora, a senhora usou 

muito a palavra docente hoje durante a sua aula. Por acaso, docente sou eu?� 

Tendo me deparado com tal questionamento, que num primeiro momento me 

deixou aturdida porque pensei que fosse uma brincadeira, passei a me interessar por 

uma investigação mais atenta sobre esses professores. Para trabalhar com esse 

assunto optei pelo suporte teórico sobre a Teoria das Representações Socais que 

 

[...] são entidades quase tangíveis. Elas circulam, cruzam-se e se 
cristalizam incessantemente através de uma fala, um gesto, um encontro, 
em nosso cotidiano. A maioria das relações sociais estabelecidas, os 

objetos produzidos ou consumidos, as comunicações trocadas, delas 

                                                 
3 O Professor Elydio de Souza Neto trabalhou a disciplina �Novos paradigmas, subjetividade e formação 

de educadores� 
4 Essa disciplina faz parte da matriz curricular do Curso de Especialização em Docência no Ensino 

Técnico em enfermagem certificado por uma Faculdade do Estado de São Paulo. 
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estão impregnados. Sabemos que as representações sociais 
correspondem, por um lado, à substância simbólica que entra na 

elaboração e, por outro, à prática que produz a dita substância, tal como 

a ciência ou os mitos correspondem a uma prática científica e mítica. 

(MOSCOVICI, 1978, p. 41). 
 

Sobre a Teoria das Representações Sociais, farei uma apreciação mais 

detalhada nos próximos capítulos e também um estudo mais cuidadoso para uma 

aproximação da trajetória legal da enfermagem e suas implicações formativas em 

relação aos profissionais enfermeiros que assumem as salas de aulas no Ensino 

Técnico de enfermagem. Estes, por sua vez, estarão contribuindo para a formação de 

pessoas que representam um contingente expressivo dentro da rede hospitalar e 

estarão cuidando de pessoas que podem ser nossos familiares. 

A presente pesquisa teve como objetivo identificar quais são as 

representações sociais de �ser docente� do enfermeiro que é aluno egresso do curso de 

Pós-Graduação com ênfase pedagógica, exigido pelo MEC a partir de janeiro de 20085. 

Esta investigação que proponho traz a inquietação em saber quais as representações 

sociais do ser docente para os egressos de um curso de Pós-Graduação e se 

ocorreram modificações dessas representações sociais ao término do curso. 

Recorrendo à Teoria das Representações Sociais para pesquisar esse grupo 

de professores e ex-alunos do referido curso, comecei a frequentar as reuniões do 

grupo de estudo FormAção
6. Isto trouxe contribuições significativas, na medida em a 

TRS é discutida através de leituras, discussões e reflexões que partem dos 

componentes desse grupo e que são mediadas pela Professora Doutora Marília Claret 

Geraes Duran. 

Refletindo sobre a formação de professores, linha de pesquisa que norteou 

este estudo, acredito ser importante compreender a complexidade das representações 

sociais que norteiam o professor enfermeiro que atua no ensino técnico de enfermagem, 

pois identifico no trabalho docente uma responsabilidade e um comprometimento não 

                                                 
5 Resolução CNE / CEB nº 02/97 
6 FormAção � Grupo devidamente cadastrado no CNPq desde 1995, coordenado pela Profª Drª Marília 

Claret Geraes Duran, professora do Programa de Mestrado em Educação da Universidade Metodista de 

São Paulo. Tem desenvolvido inúmeras atividades de estudos e pesquisas na Linha de Pesquisa 

Formação de Educadores. Professores e alunos do Mestrado em Educação e do Curso de Pedagogia 
fazem parte do grupo. 
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só com os conteúdos trabalhados, mas também com as consequências que o trabalho 

do docente pode ter nas esferas da vida social como um todo. Segundo Luckesi (2008, 

p. 97) 

 

Em geral, e a não ser numa minoria de casos, parece que o senso 

comum é o seguinte: para ser professor no sistema de ensino escolar 
basta tomar certo conteúdo, preparar-se para apresentá-lo ou dirigir o 
seu estudo; ir para a sala de aula, tomar conta de uma turma de alunos 
e efetivar o ritual da docência tornou-se uma rotina comum, sem que se 
pergunte se ela implica ou não decisões contínuas, constantes e 

precisas, a partir de um conhecimento adequado das implicações do 

processo educativo na sociedade. 
 

Particularmente, acredito que a ação docente tem que ter um sentido e um 

significado. O sentido a que me refiro está diretamente relacionado às especificidades 

das práticas humanas para toda ação realizada. Talvez dando a importância devida ao 

sentido de nossas ações poderemos perceber que existe um sentido dominante que se 

faz presente em nossa sociedade e no ambiente cultural do qual fazemos parte. Os 

significados dessas ações tanto podem manter a ordem dominante como também, 

dependendo da ação docente, configurar-se num significado crítico, consciente e 

explícito. Ainda, em acordo com o pensamento de Luckesi (2008) 

 

Isso se dá de tal forma que, muitíssimas vezes, para que alguém exerça 

a função de educador, não lhe é exigida nenhuma formação específica. 
Existem profissionais de áreas diversificadas que estão na regência 

escolar e não tiveram nenhuma formação para tal. Possuem uma 
formação específica numa área do conhecimento e, a partir daí, 

dedicam-se ao ensino. O que queremos ressaltar é que não se busca 

um senso crítico do papel do educador no processo educativo; não se 

exige do educador uma preparação adequada para o exercício da 

docência, tanto do ponto de vista do compromisso político, quanto do 

ponto de vista da competência técnica e científica, que ela exige (p. 98). 
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DELIMITAÇÃO DA PROBLEMATIZAÇÃO, DA METODOLOGIA DE PESQUISA E DOS 

OBJETIVOS PRETENDIDOS 

 

 

Através da minha aproximação com a área da saúde, num primeiro momento 

trabalhando a disciplina de Sociologia para o curso de Graduação em Enfermagem e, 

num segundo momento, trabalhando com professores enfermeiros em um curso de 

Pós-Graduação com ênfase pedagógica no início do ano de 2008. Comecei a observar 

algumas questões que, no meu entendimento, são preocupantes. Observei que na 

Graduação um grande número de pessoas que procuram o curso vão em busca do 

conhecimento das habilidades técnicas e dos procedimentos específicos de 

enfermagem. Acabam não se preocupando muito com as pessoas que, por alguma 

debilidade de saúde, procuram os serviços de saúde. Ou seja, o ser humano, que é o 

hospedeiro da doença, fica em um segundo plano no olhar do profissional. Muitas 

vezes, esse comportamento pode comprometer os cuidados prestados pelo enfermeiro. 

Essa observação pode ser entendida mediante os argumentos de Silva 

(2004), quando diz que 

 

Evoluímos muito tecnicamente como enfermeiros e profissionais da 
saúde, mas como técnica não significa ética não conseguimos manter 

nossa humanidade nas pequenas coisas: esquecemos de sorrir, de 
olhar nos olhos dos nossos pacientes e dos nossos companheiros de 
trabalho, de apertar as mãos, de fazer um afago, de puxar a cadeira, 

sentar e ouvir. 
 

Não devemos permitir que o progresso nos afaste do doente. A ciência e 

a tecnologia não obedecem a critérios morais. Podemos utilizar tudo que 

a técnica tem de bom para nossos pacientes; sejamos técnicos com 

sabedoria. Precisamos reconhecer que nenhuma máquina é capaz de 

substituir o diálogo enfermeiro-paciente. Ele é a base da confiança e do 

respeito a se formar entre os dois (p. 22). 
 

A busca pelo conhecimento técnico-científico faz parte das representações 

sociais na atuação enquanto enfermeiros, o que pode afastá-los do entendimento da 

totalidade complexa do ser humano. Esse foi um olhar inicial que teve um peso 

significativo para me aproximar deste trabalho de pesquisa. 
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Foi no momento em que fui convidada para trabalhar em um curso de Pós-

Graduação com enfermeiros e, ao mesmo tempo, frequentando as aulas do curso de 

Mestrado em Educação pela UMESP, que pude ter a clareza da realidade que me 

despertou o interesse nesta pesquisa. A proposta desse curso de Pós é trabalhar com 

os enfermeiros, conteúdos específicos da área da Educação. Entre outras disciplinas 

que fazem parte da matriz curricular do curso estão: Didática; Planejamento e Plano de 

Ensino; Políticas Públicas em Educação; Formação e Profissionalização do Professor; 

Tecnologias da Educação; Avaliação, entre outras. 

Um fato muito relevante observado por mim foi que os enfermeiros dessa 

Pós-Graduação começavam o curso com muitas resistências. A primeira delas estava 

relacionada à exigência feita pelo COREN que, atendendo às determinações do MEC, 

explicitava que só poderiam continuar lecionando no Ensino Técnico de enfermagem os 

enfermeiros que estivessem regularmente matriculados na Pós em Educação ou em um 

curso de Licenciatura. No imaginário desses alunos, essa era uma exigência na qual 

não viam fundamento. Sendo enfermeiros formados, portanto, detentores dos 

conteúdos técnico-científicos específicos de enfermagem, acreditavam que saberiam 

�passar� esses conhecimentos para os alunos do curso técnico. 

Nesse contexto, aproprio-me das ideias de Morais (1986), quando alerta que 

 

O ensinar é um amplo movimento de vida entre o educador e o 

educando [...] se o ensino não pode ser reduzido a simples instrução, 

menos ainda pode ser aceito como forma de adestramento � coisa ainda 
mais acanhada e precária. Muito errôneo é imaginar que o adestramento 

é coisa aplicável somente aos irracionais, para que sejam treinados, pois, 

em medida bastante considerável, o adestrar é estendido também a 

crianças e adultos. Se o adestramento é a criação de comportamentos 

úteis, isto é, interessantes a determinados grupos, mas que não 

consideram o crescimento do indivíduo que os tenha, ele é o exato 

contrário da educação (p. 5-6). 
 

A segunda resistência observada por mim foi que os enfermeiros professores 

não viam nenhuma relação entre os conteúdos trabalhados pelos professores do curso 

de Pós em Educação, na sua maioria Pedagogos, com a área da saúde. Isto dificultava 

e desmotivava a participação em sala de aula. Os comentários dos alunos eram quase 

unânimes: não percebiam e nem entendiam a utilidade de tantos conteúdos 
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pedagógicos, afinal tratava-se de um grupo de Enfermeiros que tinham a tarefa de 

ensinar o que sabiam para os técnicos de enfermagem. Importante ressaltar que, para 

esse grupo de professores enfermeiros, as técnicas, os procedimentos de enfermagem 

e os estágios são os conteúdos importantes e necessários para se �passar� para os 

alunos do ensino técnico. Portanto, ouvir dos professores de Pós somente assuntos 

relacionados à Educação não fazia sentido para os alunos. 

Cheguei a ouvir de muitos professores enfermeiros, frequentadores do curso 

de Pós em Educação, que não gostavam de trabalhar nas escolas em que atuavam 

com as teorias em sala de aula. Preferiam as aulas práticas porque, essas sim, trariam 

um conhecimento útil para os futuros técnicos. Através dessas observações, comecei a 

querer entender quais eram as representações sociais que esses enfermeiros 

professores do ensino técnico têm sobre ser docente. 

Surgiram também duas questões, a primeira: a) compreender quais os 

motivos que levaram esses professores para sala de aula dos cursos técnicos em 

enfermagem e identificar suas representações sociais sobre ser docente; a segunda: b) 

entender como eles se percebem. Enfermeiros que estão professores, ou professores e 

enfermeiros? Em meio às essas inquietações, comecei uma incursão nas leituras sobre 

a Teoria das Representações Sociais de Sèrge Moscovici, para realizar a presente 

pesquisa e me aproximar do sistema de representações que servem de referência para 

os professores enfermeiros dos cursos técnicos em enfermagem. 

Optei pela pesquisa de natureza qualitativa, com a aplicação de entrevistas 

semiestruturadas. A escolha da entrevista visa dar voz aos sujeitos e compreender os 

elementos que delineiam as representações sociais dos professores focalizados. 

Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2007), a importância da pesquisa 

qualitativa se instala na importância que se atribui às respostas fornecidas para a 

questão social que será investigada: 

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 

ocupa nas Ciências sociais, como um nível de realidade que não pode 

ou não deve ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo dos 

valores e das atitudes, o que corresponde a um espaço mais profundo 

das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 

reduzidos à operacionalização de variáveis. Esse conjunto de 

fenômenos humanos é entendido aqui como parte da realidade social, 
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pois o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre o 

que o faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade 

vivida e partilhada com seus semelhantes (p. 21-22). 
 

Os professores enfermeiros, público-alvo desta investigação são egressos de 

um Curso de Pós-Graduação com ênfase pedagógica oferecido por uma Faculdade 

situada em uma cidade do Interior de São Paulo, com pólos espalhados na região 

geográfica compreendida como Grande São Paulo. 

Vale ressaltar que os cursos de Pós-Graduação devem atender as 

exigências feitas pelo Ministério da Educação e, em 06 de maio de 2004 através das 

atribuições do Ministro Fernando Haddad baixa-se a Portaria MEC nº 1.180 onde se 

resolve que todo curso de Pós-Graduação Lato Sensu deve obedecer ao 

cadastramento junto ao MEC por Instituições de Educação Superior ou por Instituições 

cadastradas. O cadastramento deverá ser feito também junto ao Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira � INEP. Ressalta ainda que: 

 

Art. 6º As instituições de educação superior e as instituições 

especialmente credenciadas para oferta de cursos de pós-graduação 

lato sensu, deverão encaminhar ao INEP, por meio eletrônico, os 

projetos Pedagógicos dos cursos ofertados, conforme modelo 

apresentados pela Comissão Especial de Acompanhamento e 

Verificação instituída pela Portaria MEC nº 1.180, de 06 de maio de 2004. 
Art. 7º As instituições de educação superior e as instituições 

especialmente credenciadas para oferta de cursos de pós-graduação 

lato sensu que não responderem ao cadastro eletrônico ou prestarem 

informações falsas estarão sujeitas a processo de descredenciamento 

pelo MEC. 
Parágrafo único. A medida prevista neste artigo será tomada pela 

Secretaria de Educação Superior - SESu, órgão do Ministério da 

Educação responsável pela regulação e supervisão da educação 

superior. (DOU, 07/05/2004, p. 9). 
 

Considerando a crescente procura desse nível de ensino, bem como a 

importância da função da educação continuada e o constante crescimento e 

diversificação do mercado de trabalho frente à necessidade de formação do 

especialista, observa-se que o papel regulador do Ministério da Educação, do Conselho 

Nacional de Educação, juntamente com a Capes, têm se preocupado em regular e 

fiscalizar as Instituições que disponibilizam esses cursos, verificando a qualificação do 
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corpo docente, a proposta do Projeto Político Pedagógico, bem como a exigência de 

conteúdos didático-pedagógicos, entre outros. 

Percebendo e reconhecendo a importância e influência na vida profissional 

dos cidadãos, as especializações são cada vez mais requisitadas para aquele que 

disputam vagas nos mercados de trabalho. E na área da saúde, quem as tem, 

consegue ampliar o leque de oportunidades tanto na saúde pública como na privada e, 

também em Instituições de Ensino. 

Entre os elementos acima descritos trouxe para esta pesquisa a questão 

norteadora que se ampara na indagação: Que representações sociais têm o enfermeiro 

professor que está atuando em sala de aula no ensino técnico em enfermagem sobre o 

trabalho docente? Ou seja, tendo como base essa questão norteadora, o objetivo é o 

de identificar as representações sociais desses professores que já concluíram o curso 

de Pós-Graduação, sobre o seu trabalho como docente, em suas relações com sua 

atividade como enfermeiro. 

Esta pesquisa pretendeu ouvir as vozes de 07 professores que atuam no 

Ensino Técnico em Enfermagem. Foi utilizado junto aos pesquisados um questionário 

para o levantamento do perfil dos sujeitos da pesquisa (APÊNDICE B). Na fase 

posterior ao levantamento destes dados, foi realizada entrevista semi-estrutura mediada 

por questões, formuladas com a intencionalidade de esclarecer o problema da pesquisa 

(APÊNDICE C). 

Entendo que a realização dos caminhos descritos acima garantiu o 

compromisso ético de pesquisa para proteger a identidade e a integridade dos 

profissionais pesquisados através do Termo Livre e Esclarecidos (Apêndice A), como 

também suas relações pessoais e profissionais, dentro e fora das instituições. A cada 

pesquisado foi conferida aleatoriamente, uma designação: P1, P2, P3 e assim por 

diante. Essa atitude me reserva o direito de mostrar a reprodução exata das falas dos 

sujeitos da pesquisa e utilizá-las nos momentos em que se fizer necessário para a 

explicação e análise de determinados fatos. 

A opção pela entrevista semi-estruturada é destacada por Triviños (1987) 

quando diz que: 
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Podemos entender por entrevista semi-estruturada, em geral, aquela 
que parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e 

hipóteses, que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem 

amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão 

surgindo à medida que se recebem as respostas do informante. Desta 

maneira, o informante, seguindo espontaneamente a linha de seu 
pensamento e de suas experiências dentro do foco principal colocado 

pelo investigador, começa a participar da elaboração do conteúdo da 

pesquisa (p. 146). 
 

A entrevista como instrumento para a coleta de dados em uma pesquisa, 

permite ao pesquisador uma aproximação com as particularidades humanas, visto que, 

não se pode desconsiderar os vários fatores, como por exemplo, os ambientes onde as 

entrevistas ocorrem e que muitas vezes podem interferir no conteúdo das respostas. 

Nessa perspectiva, os dados obtidos são representações de pessoas sobre os fatos da 

realidade. Em considerações feitas por Nóvoa (2000) podemos observar estes fatores 

quando diz: 

 

A maneira como cada um de nós ensina está diretamente dependente 

daquilo que somos como pessoa quando exercemos o ensino... E as 
opções que cada um de nós tem de fazer como professor, as quais 

cruzam a nossa maneira de ser com a nossa maneira de ensinar e 
desvendam na nossa maneira de ensinar a nossa maneira de ser. É 

impossível separar o eu profissional do eu pessoal (p. 17). 
 

É importante ter sempre a clareza de que, mesmo o pesquisador trabalhando 

com perguntas mais gerais, deve levar em conta as condições emocionais para estas 

estejam sempre favoráveis no momento das entrevistas, pois os dados correspondem a 

elaboração/criação na medida em que os relatos são narrados. Desta maneira, e em 

acordo com as argumentações de Huberman: 

 

[...] uma narração é, em grande parte, mais uma reinterpretação do que 

um relato. É o fato de querer dar um sentido ao passado e de o fazer à 

luz do que se produziu desde então até ao presente que nos leva até um 

modelo mais transformacionista, mais �construtivista� da memória do 

que aquilo que se imagina intuitivamente (In: NÓVOA, 2000, p. 58). 
 

Portanto, os entrevistados ao construírem suas respostas estarão revelando 

também suas concepções construídas no decorrer de suas trajetórias de vida, ora como 
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aluno ora como professor, que são reflexos de uma soma de experiências vividas tanto 

em situações de harmonia como também de conflitos e que se revelam nesses 

momentos de pesquisas. 

É importante salientar que a tarefa do pesquisador no decorrer de seu 

trabalho junto aos sujeitos da pesquisa é de fundamental importância e seu olhar deve 

estar atento aos fatos explícitos e os não-explícitos conforme observa Ludke e André 

(2003, p. 48), �é preciso que a análise não se restrinja ao que está explícito no material, 

mas procure ir mais a fundo, desvelando mensagens implícitas, dimensões 

contraditórias e temas sistematicamente �silenciados��. Esses fatos podem exigir do 

pesquisador, novas investidas para obter novas informações. 

 

 

ESTRUTURA DA PESQUISA E CONTEÚDO DOS CAPÍTULOS 

 

 

Esta pesquisa, em acordo com as considerações descritas, apresenta a 

seguinte estrutura: introdução, três capítulos e considerações finais. Na introdução, 

trago minha trajetória formativa que, a meu ver, traça os caminhos que me levaram a 

realizar o presente estudo. Ainda nesse momento, faço a descrição da delimitação do 

problema de pesquisa, os objetivos e os procedimentos metodológicos bem como a 

estruturação pretendida para o relatório do estudo. 

No primeiro capítulo, faço as considerações sobre a Teoria das 

Representações Sociais, a partir dos estudos de seu precursor, Sèrge Moscovici, nas 

obras como �A representação social da psicanálise� (1978), bem como de sua principal 

colaboradora Denise Jodelet (2005), responsável pela obra �Loucuras e representações 

sociais�. E ainda, colaborações de autores como Mary Jane Spink (2004), como 

organizadora do estudo sobre �Conhecimento do cotidiano: as representações sociais 

na perspectiva da psicologia social� e Pedrinho Guareschi e Sandra Jovchelovitch 

(2008), como organizadores da obra �Textos em representações sociais�, acrescidos 

das contribuições de estudiosos sobre Representação Social na educação, a exemplos 

de Alda Judith Alves-Mazzotti (1994), que analisa as �Representações sociais: aspectos 
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teóricos e aplicação à educação� e de Marília Claret Geraes Duran (2009) em sua 

pesquisa �Representações sociais de �professores em formação� sobre profissão 

docente� entre outros. Os referidos autores são citados neste trabalho contribuindo para 

fundamentação teórica necessária para a validação de pesquisas acadêmicas. 

No segundo capítulo, por meio de uma retrospectiva histórica, tento 

aproximar o leitor de informações importantes de como a enfermagem passa da 

caridade assistencial para se estabelecer como uma área importante dentro do 

processo de cuidar do ser humano e percorre um caminho em busca do 

reconhecimento de seu trabalho e, consequentemente, da formação do profissional. 

Para essa explanação recorro a Boff (2004), Oguisso (2007), Waldow (2007), Dantas & 

Aguillar (1999) entre outros autores. Faço uma rápida incursão na história da educação 

do Brasil e, especificamente do ensino técnico por se tratar de parte significativa do 

presente estudo, uma vez que a discussão proposta se concentra no professor que 

atua nessa área da educação. 

No terceiro capítulo são delineados os caminhos metodológicos percorridos 

por esta pesquisa, bem como as percepções da pesquisadora durante o trajeto que se 

estabeleceu como cenário para o presente estudo. 

O quarto capítulo, os resultados e a análise realizada em articulação com a 

fundamentação teórica. E, finalmente, nas Considerações Finais, a intenção é, através 

das descobertas realizadas no percurso da pesquisa, espero permitam uma 

aproximação com as Representações Sociais dos professores enfermeiros do ensino 

técnico de enfermagem sobre o ser docente em suas relações com sua atividade como 

enfermeiro. Isto será feito na perspectiva de delinear a importância da formação do 

professor enfermeiro do ensino técnico, visto que o técnico de enfermagem faz parte do 

maior contingente de trabalho que atua na área da saúde pública e privada da realidade 

brasileira contemporânea. 

Longe de esgotar assunto de significativa relevância, fica em mim o desejo 

de despertar em outros pesquisadores a se interessarem sobre a importância da 

formação de professores para a área da saúde, pois como afirma Duran (2009a, p. 31) 

�O que importa aqui é pensar no lugar do sujeito no processo formativo, [...] trata-se de 
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se considerar processos que exigem do sujeito a apropriação do poder de se formar, 

para tornar-se o �autor da produção de si��. 
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1 VISITANDO MOSCOVICI: UMA INSERÇÃO NAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS 

 

 

[...] o mito, constitui, para o chamado 
homem primitivo, uma ciência total, uma 
�filosofia� única em que se reflete sua 

prática, sua percepção da natureza das 
relações sociais, para o chamado homem 

moderno a representação social constitui 
uma das vias de apreensão do mundo 

concreto, circunscrito em seus alicerces e em 
suas conseqüências. 

(MOSCOVICI, 1978, p. 44) 
 

 

Buscando uma aproximação do entendimento do profissional enfermeiro que 

atua em sala de aula, fiz uma visita à Teoria das Representações de Moscovici, 

aproveitando o próprio sentido que atribuo à visita como uma �lembrança� que pode 

suscitar interpretações e significados que se constroem também no contato social. 

Ao recorrer à Teoria das Representações Sociais de Moscovici (1978), trago 

também uma visita ao conceito de representações coletivas, enunciado pelo teórico 

clássico da sociologia Durkheim, para fundamentar os pressupostos Moscovicianos. 

Segundo a teoria Durkheimiana, 

 

[...] �a sociedade é uma realidade sui generis� e as representações 

coletivas, que as exprimem, são fatos sociais, coisas, reais por elas 

mesmas. [...] As representações são coletivas, diz Durkheim, porque 

�são o produto de uma imensa cooperação que se estende não apenas 

no espaço, mas no tempo; para fazê-las, uma multidão de espíritos 

diversos associaram, misturaram, combinaram suas idéias e 
sentimentos; longas séries de gerações acumularam aqui sua 
experiência e saber� (DURKHEIM, 1912-1978, p. 216). 

 

Desta premissa resultariam as características básicas das representações 

coletivas relacionadas ao comportamento humano bem como a elaboração do 

pensamento individual: generalidade ou autonomia, exterioridade e coercitividade. A 
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generalidade do fato social significa que o comportamento social é comum a todo ser 

humano; a exterioridade significa que essas representações estão no mundo exterior do 

indivíduo e, portanto, desvinculado do poder que a pessoa tem sobre o meio social que 

vive; e, por último, as representações sociais exercem uma pressão sobre o indivíduo 

quer ele queira ou não. 

Sèrge Moscovici traz para a psicologia social uma nova forma de interpretar 

os conteúdos sociais que difere dos psicólogos tradicionais onde os processos 

psicológicos individuais são influenciados por algo vagamente social. Moscovici propõe 

um olhar onde as relações informais e cotidianas da vida humana devem também ser 

consideradas sobre os comportamentos individuais, e esses, na participação das 

construções das próprias realidades sociais. Entre as fronteiras da Sociologia e da 

Psicologia, o autor foi buscar uma contrapartida conceitual, ou seja, nos registros do 

conceito das Representações Coletivas defendidas por Émile Durkheim, quando se 

refere 

 

As representações em que estou interessado não são as de sociedades 

primitivas, nem as reminiscências, no subsolo de nossa cultura, de 

épocas remotas. São aquelas da nossa sociedade presente, do nosso 
solo político, científico e humano, que nem sempre tiveram tempo 

suficiente para permitir a sedimentação que as tornasse tradições 

imutáveis. E sua importância continua a crescer, em proporção direta à 

heterogeneidade e flutuação dos sistemas unificadores � ciências 

oficiais, religiões, ideologias � e às mudanças pelas quais eles devem 

passar a fim de penetrar na vida cotidiana e se tornar parte da realidade 
comum (MOSCOVICI, 1984, p. 18-19). 

 

Esta postura e procura intelectual faculta a Moscovici a utilização do termo 

Representações Sociais, afastando-se da perspectiva sociológica e permitindo uma 

reorganização do conceito que se situa entre a Psicologia e as Ciências Sociais, 

adequando-se à Psicologia Social. Segundo Sá (2004), existe um desejo embutido nas 

pessoas em seus mais variados ambientes sociais em estar por dentro. Seguindo as 

perspectivas teóricas de Moscovici (1978) existe uma pressão à inferência que emerge 

do grupo engajado na conversação, que abrange tão extensa e significativamente parte 

da nossa existência cotidiana. 
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Dentro da perspectiva proposta por Moscovici, existem no seio da sociedade 

indivíduos que pensam e que não são simples portadores de crenças ou ideologias 

coletivas ou processadores de informações, mas indivíduos pensantes que interagem 

no cotidiano social de suas vidas produzindo suas representações, apesar de não dar 

conta de todas as formas de conhecimentos que uma sociedade é capaz de produzir. 

Segundo Moscovici (1984), existem dois universos que coexistem nas sociedades 

contemporâneas. O autor os divide em duas classes distintas: os universos 

consensuais e os universos reificados. A primeira classe corresponde às teorias 

desenvolvidas por cientistas, resultados de estudos de pesquisas que seguem o rigor 

lógico e metodológico exigido pelo pensamento erudito ou científico. A segunda classe 

corresponde às interações sociais e interpretações das atividades intelectuais que se 

produzem no cotidiano da vida em sociedade e são consequentemente responsáveis 

pela produção das Representações Sociais. 

 

[...] Nos universos reificados, a sociedade se vê como um sistema com 

diferentes papéis e categorias, cujos ocupantes não são igualmente 

autorizados para representá-la e falar em seu nome. O grau de 
participação é determinado exclusivamente pelo nível de qualificação. [...] 
Há um comportamento próprio para cada circunstância, em estilo 

adequado para fazer afirmações em cada ocasião e, claro, informações 

adequadas para determinados contextos. 
Nos universos consensuais, a sociedade se vê como um grupo feito de 

indivíduos que são de igual valor e irredutíveis. Nessa perspectiva, cada 

indivíduo é livre para se comportar como um �amador� e um �observador 

curioso�, [...] que manifesta suas opiniões, apresenta suas teorias e tem 
uma resposta para todos os problemas. [A arte da conversação] cria 

gradualmente núcleos de estabilidade e maneiras habituais de fazer 

coisas, uma comunidade de significados entre aqueles que participam 
dela (MOSCOVICI, 1981 apud SÁ, 2004, p. 29). 

 

Seguindo essa linha de raciocínio, Moscovici (1978) conceitua esse 

conhecimento das representações produzidas no universo consensual e justifica 

denominá-las de �sociais� por sua peculiaridade funcional específica: �uma modalidade 

de conhecimento particular que tem por função a elaboração de comportamentos e a 

comunicação entre indivíduos� (p. 26). 

O enfoque psicossociológico pelo qual se orienta Moscovici (1978) traz uma 

percepção onde reconhece a existência de um sistema de pensamento oriundo dos 
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indivíduos no cotidiano. As interações sociais que existem entre os indivíduos, tornam-

nos pensadores ativos e constroem uma comunicação de sentido que surge. Em 

contrapartida, reconhece a elaboração e produção de um conhecimento científico, onde 

a ação criadora dos atores sociais tem significado e sentido em um universo cultural 

específico, articulado pela compreensão de conteúdo e linguagem próprios. 

As Representações Sociais têm suscitado inúmeras discussões entre vários 

autores que elevam a efervescência dessas ideias preconizadas por Moscovici. Dentre 

esses autores, destaca-se uma das principais colaboradoras do autor, Jodelet (1984), 

que tem se apropriado e (re) significado as Representações Sociais em diversos 

trabalhos. A autora traz inúmeras contribuições para esse campo de estudos e propõe 

uma conceituação: 

 

O conceito de Representações Sociais designa uma forma específica de 

conhecimento, o saber do senso comum, cujos conteúdos manifestam a 

operação de processos generativos e funcionais socialmente marcados. 
Mais amplamente, designa uma forma de pensamento social. 
As Representações Sociais são modalidades de pensamento prático 

orientadas para a comunicação, a compreensão e o domínio do 

ambiente social, material ideal. Enquanto tais, elas apresentam 
características específicas no plano da organização dos conteúdos, das 

operações mentais e da lógica. 
A marcação social dos conteúdos ou dos processos de representação 

refere-se às condições e aos contextos nos quais emergem as 

representações, às comunicações pelas quais elas circulam, às funções 

que elas servem na interação com o mundo e com os outros (p. 361-
362). 

 

Segundo a autora, as Representações Sociais acabam por se constituir em 

uma forma de conhecimento socialmente construído e compartilhado, e que a prática 

cotidiana assume os contornos de uma realidade comum a um conjunto social. 

Vista a complexidade da teoria, é importante ressaltar que não basta dar um 

enfoque somente ao indivíduo como sujeito que processa a informação, ou somente ao 

coletivo, onde podemos identificar ou reconhecer ideologias, mitos e crenças que 

circulam em uma sociedade. Deve-se, porém, estar atento para entender como o 

pensamento individual se sedimenta no social, levando em conta as condições de sua 

produção, e como o individual e o coletivo se modificam mutuamente (SPINK, 2004). 
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Uma das interpretações e reflexões sobre as Representações Sociais é 

apontada por Alves-Mazzotti (1994), e trazem de forma simples um alcance e clareza 

singulares em suas colocações quando ressalta: 

 

Nas sociedades modernas, somos diariamente confrontados com uma 
grande massa de informações. As novas questões e os eventos que 

surgem no horizonte social freqüentemente exigem, por nos afetarem de 

alguma maneira, que busquemos compreendê-los, aproximando-os 
daquilo que já conhecemos, usando palavras que fazem parte de nosso 

repertório. Nas conversações diárias, em casa, no trabalho, com os 

amigos, somos instados a nos manifestar sobre eles procurando 
explicações, fazendo julgamentos e tomando posições. Estas interações 

sociais vão criando �universos consensuais� no âmbito dos quais as 

novas representações vão sendo produzidas e comunicadas, passando 

a fazer parte desse universo não mais como simples opiniões, mas 

como verdadeiras �teorias� do senso comum, construções esquemáticas 

que visam dar conta da complexidade do objeto, facilitar a comunicação 

e orientar condutas. Essas �teorias� ajudam a forjar a identidade grupal e 

o sentimento de pertencimento do indivíduo ao grupo (p. 61). 
 

Para Minayo (2004), no entanto, as representações sociais assumem um 

caráter simbólico e este pode não ser consciente entre os sujeitos dos tecidos sociais 

por incorporar diferentes categorias de se pensar ideologicamente tanto no que se 

refere ao indivíduo quanto ao coletivo. 

 

As representações sociais não são necessariamente conscientes. 

Podem até ser elaboradas por ideólogos e filósofos de uma época, mas 

perpassam o conjunto da sociedade ou de determinado grupo social, 
como algo anterior e habitual, que se reproduz a partir das estruturas e 
das próprias categorias de pensamento do coletivo ou dos grupos. Por 

isso, embora essas categorias apareçam como elaboradas teoricamente 

por algum filósofo, elas são uma mistura das idéias das elites, das 
grandes massas e também das filosofias correntes, e expressão de 

contradições vividas no plano das relações sociais de produção. Por isso 

mesmo, nelas estão presentes elementos tanto da dominação como da 

resistência, tanto das contradições e conflitos como dos conformismos 
(p. 109). 

 

Outra contribuição importante se constitui no trabalho de Duran (2009c) que 

tece articulações sobre as representações sociais na perspectiva Moscoviciana e suas 

interpretações através de autores como Ivana Marková, Denise Jodelet e Sandra 

Jovchelovitch. Nesse trabalho Duran op.cit. traz um diálogo sobre as representações 
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sociais com Marková a qual discute o conceito de dialogicidade.  Marková define 

dialogicidade como �a característica ontológica da mente humana de conceber, criar e 

comunicar realidades sociais através do mútuo engajamento do Ego e do Alter, no 

pensamento e na comunicação� (MARKOVÁ, 2006, p. 18). 

Ainda no estudo de Duran (2009c) a autora traz as contribuições de Denise 

Jodelet em articulação com a Teoria das Representações Sociais onde enfatiza a 

importância sobre o pensamento do senso comum, fator relevante considerado na 

Teoria das Representações Sociais. E, finaliza sua digressão sobre Jovchelovitch na 

qual constrói uma abordagem psicossocial sobre os saberes (p. 34-37). 

Retomando o diálogo com Moscovici (1978) onde expressa que a construção 

das representações sociais, que emerge do senso comum, surge de um processo em 

que se mesclam dois mecanismos internos simultâneos e de natureza psicológica e 

social: a ancoragem e a objetivação. Entenda-se a objetivação e a ancoragem em sua 

natureza psicológica, destacando que �tem por função destacar uma figura e, ao 

mesmo tempo, carregá-la de um sentido, inscrever o objeto em nosso universo� 

(MOSCOVICI, op.cit. p. 65), e a natureza social, na medida em que as representações 

se �organizam de forma diversa em diferentes classes sociais, culturais e grupos, 

constituindo diferentes universos de opinião�, (ALVES-MAZZOTTI, 1994, p. 63). 

No processo de objetivação, as ideias abstratas possibilitam o movimento 

representativo, isto é, de imagens concretas que torna ideias, seres e conceitos 

estranhos em algo familiar no momento em que se reagrupam e (re) constroem a 

realidade social por meio das conversações. A ancoragem, por sua vez, amarra as 

ideias estranhas na familiaridade e assimilação das imagens criadas pela objetivação e 

estas, portanto, unem-se às imagens anteriores, incorporando novos conceitos. 

�Ancorar é classificar e dar nome a alguma coisa� (MOSCOVICI, 2003, p. 61). 

 

A coisificação � a conversão de idéias em coisas localizadas fora da 
mentalidade individual � é produzida (por vezes não invariavelmente) na 

lógica da ciência, e até em alguma parte do senso comum. Mas é 

prescrita como um cânone do senso comum do desenvolvimento cultural 

[...]. Portanto, a coisificação coletiva é a descrição mais concisa e 

reveladora da idéia cultural tratada em termos de suas fontes 

comportamentais. Como as pessoas conseguem projetar noções para 

um público (MOSCOVICI, 1978, p. 113). 
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Percebe-se que na objetivação o conceito é transformado, ou seja, a 

materialização que ocorre a partir de um processo figurativo é construída socialmente e 

leva a constituir o núcleo central de uma determinada representação. 

Moscovici (2003, p. 62) elucida quanto à ancoragem: 

 

Então nós podemos representar o não-usual em nosso mundo familiar. 
Pela classificação do que é inclassificável, pelo fato de dar um nome ao 

que não tinha nome, nós somos capazes de imaginá-lo, de representá-lo. 
De fato, a representação é fundamentalmente, um sistema de 

classificação e de denotação, de alocação de categorias e nomes. 
 

De acordo com Jodelet (In: SÁ, 1998), ancorar é encaixar o não-familiar em 

um processo de classificação, criando um certo conforto ao sujeito na aceitação do 

estranho, do diferente. É decodificar o �novo�, o �estranho� na ação básica do sujeito 

perante o mesmo. Ainda seguindo as ideias de Jodelet, a objetivação é um processo de 

concretização para a realidade, isto é, a imagem se materializa concretamente, 

fisicamente, cópia da realidade concebida. 



37 

1.1 A TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS NA INTERFACE COM A 

EDUCAÇÃO E COM OS PROFESSORES ENFERMEIROS 

 

 

A presente pesquisa se origina da ideia de aproximar o referencial teórico 

das representações sociais com o campo da educação e em específico, ao trabalho dos 

professores enfermeiros que se encontram em sala de aula do ensino profissionalizante 

em enfermagem. Esta peculiaridade dos professores enfermeiros marca também uma 

dupla identidade 7 : a de docente e a de trabalhador da saúde. No entanto, para 

desempenhar as ações educativas do trabalho docente, percebo que muitas dessas 

ações são formuladas intuitivamente, sem que se recorra aos saberes pedagógicos. 

�Decorre daí que muitas delas partem do senso comum pedagógico e, quando fogem à 

regra, adotam determinados referenciais, em geral, inconscientemente� (GRAZZINELLI; 

REIS; MARQUES, 2006, p. 11). 

Nesse momento, converso com as idéias de Rios (2003) quando se refere 

aos objetivos da comunicação do trabalho docente. Este se torna um instrumento de 

partilha do conhecimento, da cultura onde o ensino é uma instância de comunicação e 

a aula o espaço da comunicação didática. De acordo com a autora 

 

[...] A aula não é algo que se dá, mas que se faz, no trabalho conjunto 
de professores e alunos. [...] O fazer a aula não se restringe à sala de 

aula, está além de seus limites, no envolvimento de professores e 

alunos com a aventura do conhecimento, do relacionamento com a 
realidade. Com efeito, fazer a aula, realizar o exercício da docência é, 

para o professor, uma experiência que demanda o recurso de múltiplos 

saberes [...] (p. 27). 
 

Refletindo sobre as representações sociais dos professores enfermeiros, 

entendo que suas experiências com professores, que percorreram suas vidas durante a 

trajetória estudantil, têm papel importante no que se refere às comparações e 

atribuições de julgamentos que, de certa forma, vão delinear sua atuação em sala de 

aula. Segundo Tardif e Raymond (2000), os professores vivenciam o papel de aluno 
                                                 
7 Quando me refiro à questão da identidade, esclareço que essa não é a discussão central proposta 

nesta pesquisa.  
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aproximadamente 15 mil horas nas instituições escolares e recebem durante esse 

percurso um arsenal de conhecimentos e representações sobre o trabalho docente dos 

professores com os quais tiveram contato durante esse espaço de tempo. No convívio 

social dos ambientes educacionais há a possibilidade de se produzir conhecimentos 

que se tornam favoráveis ao estudo do partilhamento de representações sociais. 

Grazzinelli; Reis e Marques (2006) destacam que: 

 

[...] as representações sociais no seu conjunto não se reduzem a 

sistemas fechados definido as práticas. Constituem, ao contrário, um 

conjunto aberto, heterogêneo, um campo de acordos e conflitos em 

relação a outros tipos de conhecimentos, que é continuamente refeito, 

ampliado, deslocado, transformado, durante as interações individuo-
individuo e indivíduo-sociedade (p. 31). 

 

O trabalho docente pode ser refletido através de uma elaboração que se 

estabelece na relação entre a identidade que construímos individual e socialmente e os 

papéis desempenhados pelos sujeitos no campo social. Segundo Jodelet (1989, 1991 

apud JOVCHELOVITCH, 2008, p. 175), �representações são sempre construídas por 

alguém em relação a algum outro e essa dinâmica está presente de forma plena no 

resultado representacional�. 

Portanto, ao pensar sobre como foram elaboradas as representações sociais 

dos professores enfermeiros, encontro uma argumentação que não tem a pretensão de 

explicar a complexidade total das representações. Percebo, no entanto, sua importância, 

porque que se estabelece nas relações entre a elaboração individual das ações 

pedagógicas em sala de aula que construídas ao longo dos processos formativos 

desses professores, e onde há um esforço para representar a si mesmo no espaço 

social da escola. 

Esse modo de refletir sobre as elaborações das representações sociais entra 

em sintonia com as idéias de Jovchelovitch (2008) 

 

É neste sentido que podemos perceber que os saberes também buscam 

representar as pessoas que os possuem e os usam. Compreender o 
quanto um sistema de conhecimento procura fazer isso constitui 
precisamente um dos indicadores-chave para entendermos o tipo de 
conhecimento com o qual estamos lidando. Alguns sistemas de 
conhecimento dependem fortemente da identidade dos sujeitos do saber 
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e desejam, mais do que qualquer outra coisa, projetar sua identidade no 
campo social. Neste caso, o objetivo representacional predominante 
está relacionado à identidade. O desejo subjacente ao ato epistêmico é 

o de representar as pessoas ou comunidades envolvidas. Muitas vezes 
as representações têm mais a ver com o sujeito que representa e menos 
com o objeto sendo representado, um caso de preponderância do 

�quem� sobre o �que� das representações (p. 175). 
 

Refletindo sobre as considerações de Sandra Jovchelovitch, acrescento as 

idéias de Pimenta e Anastasiou (2002), ao pensar sobre o contingente de profissionais 

que se inserem no magistério, vindos das diversas áreas de conhecimento e que 

passam a atuar como professores como consequência natural das atividades exercidas. 

Esses profissionais carregam o conhecimento de suas respectivas áreas de estudos, 

acabam por não refletirem sobre, o que significa ser docente e trazem consigo as 

experiências que tiveram enquanto alunos. Os referenciais dos seus professores ao 

longo do seu processo formativo educacional lhes servem como modelos ou 

referenciais de conduta. 

Essa situação pode ser entendida pelo acolhimento desses profissionais por 

parte das instituições que partem do pressuposto de que são docentes e se eximem do 

compromisso para torná-los professores. Esses profissionais, muitas vezes, não 

recebem orientações quanto aos processos de planejamento metodológicos ou 

avaliativos, o que pode comprometer sua reflexão sobre sua nova atuação profissional. 

Nessa perspectiva, de acordo com Pimenta e Anastasiou (2002, p. 104), �assim, sua 

passagem para a docência ocorre naturalmente: dormem profissionais e pesquisadores 

e acordam professores!�. 

Esses acontecimentos podem ser observados no ensino técnico de 

enfermagem, onde há um predomínio na busca pelos alunos em aprender os 

procedimentos técnicos e dos professores em ensiná-los. Em contrapartida, são frágeis 

as exigências por parte das escolas técnicas em enfermagem, sobre o domínio de 

conhecimentos pedagógicos para a atuação do professor. Por isso, muitas vezes nos 

parece que prevalece a crença de que a docência é um dom com o qual já se nasce e 

que por si só garante o sucesso da atuação do professor. 

Quando penso nessas considerações, percebo que existe hoje um 

movimento no mundo moderno que traz para essas discussões novas propostas que 
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estão redimensionando a ação docente, portanto, há uma tendência no interior da 

sociedade em emergir novos modos de pensar o trabalho docente, ou seja, outras 

representações sociais do que é ser docente. Portanto, as novas exigências legais para 

o exercício da docência para o ensino técnico em enfermagem é uma realidade que 

traz novas perspectivas para a atuação desses profissionais. 

Percebo que a prática docente está profundamente relacionada com a 

formação do profissional e se dá em processo de construção contínuo e, entre outras 

profissões, ser professor é a mais alvissareira entre as profissões porque implica em 

alcançar, ou pelo menos, esperançar uma sociedade melhor e o grande desafio é ter 

bons e qualificados professores para transformar informações em formação. 

No entanto, para avançar nesta prática se faz necessário, no meu 

entendimento, que a atividade docente não deva se restringir apenas à transmissão do 

conhecimento, mas que o professor tenha a preocupação real com o crescimento e 

amadurecimento do aluno e que seja capaz de dialogar com seus pares e com a 

realidade, proporcionando o desenvolvimento de uma prática reflexiva. Docentes e 

discentes são seres de relações e possuem talento para provocar mudanças e 

transformar realidade. 

Ide (2001), comenta que os profissionais do ensino em enfermagem, 

 
continuam mantendo uma postura que muitas vezes não permite um 

avanço dentro processo de formação pois suas práticas docentes ainda 

são carregadas de certezas e detenção de poder através do saber, onde 

está encarregado de transmiti-lo àquele que supostamente não o detém 

e dele se apropria (p. 87). 
 

Refletindo sobre essas considerações retomo as idéias de Jodelet (2001), 

quando afirma que as pessoas sentem a necessidade de estarem informadas sobre o 

mundo que as cerca. Prossegui reforçando que as pessoas precisam se adequar ao 

mundo, saber como se comportar, ter domínio sobre o concreto do mundo e também 

sobre as questões intelectuais para identificar e resolver problemas que se apresentam. 

É sobre essas razões pela qual as representações são criadas. O mundo de objetos, 

pessoas e acontecimentos ou idéias é compartilhado entre pessoas; por isso, as 

representações são sociais e de fundamental importância na vida cotidiana. 
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Enquanto sistemas de interpretações que regem as relações das pessoas 

com o mundo e com os outros, as representações sociais, orientam e organizam as 

condutas e comunicações sociais. Nessa perspectiva, interferem também em processos 

variados, tais como difusão e assimilação dos conhecimentos, o desenvolvimento 

individual e coletivo, a definição das individualidades pessoais e sociais, a expressão 

dos grupos e as transformações sociais. 

Segundo Dotta (2006, p. 25-26), 

 

O estudo das representações sociais contribui para uma abordagem da 

vida mental individual e coletiva, uma vez que estas envolvem a 
pertença social dos indivíduos com implicações afetivas e normativas, 

com as interiorizações de experiências, práticas, modelos de condutas e 

pensamentos, que são socialmente transmitidos pela comunicação 

social, que a ela estão ligadas. Nesse sentido, as representações 

sociais são abordadas ao mesmo tempo como produto e processo de 

uma atividade de apropriação da realidade exterior ao pensamento e de 

elaboração psicológica e social dessa realidade. Quer dizer que é uma 

modalidade de pensamento na qual devem ser considerados seus 
aspectos constituintes � os processos � e constituídos � os produtos ou 
conteúdos, estando a especificidade dessa modalidade de pensamento 

em seu caráter social. 
 

Feita as considerações e levando-se em conta a grandiosidade e importância 

do referencial teórico da Teoria das Representações Sociais, não só para estudos em 

Psicologia Social, mas como também em outras áreas do conhecimento. Neste caso 

especifico, lancei mão de fragmentos da teoria como farol para clarear os 

entendimentos na área da educação e sua aproximação para entender a representação 

social de ser docente para os professores enfermeiros do Ensino Técnico. 

Os debates em torno da teoria continuam e parecem longe de cessar, porque 

o campo tem se destacado muito pela riqueza de produção empírica que tem 

demonstrado o uso da Teoria das Representações Sociais em diferentes e 

diversificados campos de pesquisa. 
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2 UMA APROXIMAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO ENSINO EM ENFERMAGEM 

 

 

Na área da saúde, é fundamental saber 
lidar com gente. [...] 

pela comunicação efetiva é que o 
profissional poderá ajudar o paciente a 

conceituar seus problemas, enfrentá-los, 
visualizar sua participação na experiência 
e alternativas de solução dos mesmos, além 
de auxiliá-lo a encontrar novos padrões de 

comportamento. 
(Maria Júlia Paes da Silva, 2002, p.14) 

 

 

No contexto em que se insere esta pesquisa se faz necessário, no meu 

entendimento, uma breve retrospectiva histórica sobre como o ensino em enfermagem 

foi se configurando dentro do Sistema Educacional no Brasil, trazendo algumas 

informações que permitam compreender o aparecimento do Ensino Técnico, 

considerando o contexto socioeconômico e político do país e, em meio a esses 

contextos, as leis reguladoras do Ensino Técnico em Enfermagem. 

Dada a complexidade e o dinamismo do campo de trabalho em saúde, que 

se constitui por diversos processos de trabalho, além daqueles especificamente 

realizados pela enfermagem, pode-se também observar a necessidade de re-conhecer 

os sujeitos que se dedicam ao ensino-aprendizagem na qualificação e habilitação 

profissional em enfermagem e suas relações frente às diferentes inserções e ações na 

prática social. 

Em meio às ações e práticas sociais, destaco a importância dos 

trabalhadores de nível técnico, que atuam em variados serviços de saúde, tanto na rede 

hospitalar como nas clínicas médicas e nas unidades básicas de saúde e que, para 

atuarem, necessitam de aprendizagem específica para exercerem suas funções. Esta 

exigência educacional não acontece com os atendentes, que acabam desenvolvendo 

seu trabalho sem uma qualificação profissional específica para dar conta da realidade 
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do trabalho do dia-a-dia da área da saúde como, por exemplo, o enfrentamento da 

complexidade técnica, tecnológica, político-social e ética desse trabalho em prol da vida 

humana no auxílio e no restabelecimento da saúde em decorrência de doenças. 

Portanto, destaca-se aqui a importância do enfermeiro-docente como 

mediador no processo ensino-aprendizagem, que, muitas vezes, propaga ações 

relacionadas diretamente com o cuidado à saúde e à vida humana, sendo o indivíduo 

que responde na hierarquia da equipe de nível técnico. O pensar e o fazer na 

enfermagem se organizam de maneira a refletir uma profunda divisão do trabalho. Esta 

organização se caracteriza pelas peculiaridades da divisão social do trabalho nas 

sociedades capitalistas. 

Na área da enfermagem, essa divisão tem contornos desde o seu 

surgimento com ladies nurses, que de acordo com Melo (1986) 

 

[...] eram oriundas de famílias ricas e ocupavam funções de chefia, 

ensino, supervisão de pessoal da enfermagem, cabendo-lhes o 
planejamento e demais atividades intelectuais, para que tudo 
funcionasse a contento; as nurses eram de famílias pobres e, por isso, 

recebiam moradia e ensino gratuito para, após o curso, realizarem 

tarefas manuais e o cuidado direto ao paciente, sob a supervisão da lady 

nurse (p. 48-49). 
 

Uma vez feitas as considerações para se ter um entendimento da 

importância do profissional de nível técnico e, portanto, como é fundamental o docente 

que atua com esses alunos, farei um rápido resgate histórico para esclarecer como o 

Ensino de Enfermagem foi se constituindo e se instituindo. 
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2.1 FLORENCE NIGHTINGALE, UMA REFERÊNCIA PARA A  ENFERMAGEM 

 

 

Uma das referências para a história da enfermagem é Florence Nightingale 

(1820-1910), uma italiana que se dedicou aos cuidados de feridos e doentes. 

Possibilitou ampliar sua visibilidade no desenvolvimento das habilidades práticas da 

enfermagem, fundamentando os princípios técnicos e educacionais da profissão, 

contribuiu para construir o alicerce dos cuidados em enfermagem estreitando, assim, a 

prática aos conhecimentos científicos. 

Quando penso na responsabilidade dos profissionais da saúde, construo 

algumas representações sobre o significado do cuidado que permeia todo o trabalho 

desses profissionais. Segundo Boff (2004, p. 33), �cuidar é mais que um ato; é uma 

atitude que envolve o ser humano na afetividade com o outro�. Sendo a enfermagem 

uma profissão envolvida com o processo de cuidar do outro, assume para si a 

responsabilidade e a preocupação no momento da atenção a esses cuidados. 

Florence Nightingale em 1854, acompanhada por 38 mulheres, traduz em 

atitude sua preocupação e atenção ao outro, quando parte de Londres para um hospital 

militar na Turquia na guerra da Criméia
8. É em meio a essa guerra que Nightingale 

contribui para a diminuição da taxa de mortalidade, fato apresentado através da coleta 

de dados e, posteriormente, demonstrado estatisticamente. Isto a tornou membro da 

Real Sociedade de Estatística da Inglaterra, em 1874 (OGUISSO, 2007). 

Segundo Waldow (2007), 

 

Em 1860, Florence Nightingale abriu sua escola de enfermagem, uma 
instituição independente, mantida pela Fundação Nightingale. Sua 

escola serviu de modelo para a enfermagem em vários países do mundo. 

O modelo nightingaleano adota muito o espírito religioso que sempre 

norteou tanto as práticas de cuidado quanto as atividades específicas de 

enfermagem e de tratamento e cura da medicina (p. 66). 
 

                                                 
8 Foi uma disputa entre Rússia e as forças aliadas da França, Inglaterra e Turquia, na península da 

Criméia, que se projetava no mar Negro. A guerra acontece como reação às pretensões expansionistas 

russas na região (OGUISSO, 2007, p. 72). 
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As idéias de Nightingale se tornaram expoentes dentro das teorias de 

enfermagem. Foi muito estudada e referendada por sua educação invejável e seu 

espírito inovador e decidido, que tinha forte influência do período de convívio com os 

sistemas militares. Esse fato possibilitou o aprimoramento de suas habilidades de 

administradora e conduziu o ensino e a prática de enfermagem através de um 

comportamento dualista que se caracterizava por ser ora disciplinador e organizador, 

ora obediente e dócil. 

O currículo de sua escola era pautado em sua filosofia de vida9 e não tinha 

um conjunto de metas a ser atingido, mas estimulava o desenvolvimento individual de 

suas alunas por acreditar que as pessoas tinham talentos e habilidades que precisavam 

ser realçados. Em seus escritos, Oguisso (2007) destaca algumas concepções de 

Nightingale sobre o ensino de enfermagem 

 

[...] O treinamento era uma forma de fazer que a aluna usasse seus 
recursos intelectuais inatos. Florence enfatizava que fazer enfermagem 
era ajudar a pessoa a viver; para ela a escola deveria ensinar à 

enfermeira sua função de ajudar o paciente a viver. Portanto, 

enfermagem era uma arte que requeria treinamento organizado, prático 

e científico; a enfermeira deveria ser um pessoa capacitada a servir à 

medicina, à cirurgia e à higiene e não a servir aos profissionais dessas 
áreas [...] (p. 76). 

 

A repercussão da escola formal de Nightingale entre os médicos se deu por 

conta das idéias que contrariavam o pensamento vigente na época, que afirmavam que 

formar enfermeiras não tinha grande necessidade, bastava que elas soubessem 

cumprir as ordens médicas e não tentassem substituí-los. Apesar desse 

posicionamento, eram os médicos que se responsabilizavam pelo ensino teórico para 

as enfermeiras de disciplinas como anatomia, fisiologia e farmacologia. 

 

Os objetivos da escola eram preparar as enfermeiras para que elas 
pudessem atuar como multiplicadoras de conhecimentos e formar 
enfermeiras distritais para os doentes pobres. A duração do programa 

era de um ano inteiro. As classes eram pequenas, o que possibilitava 
elevado grau de seletividade. Dentre 1 mil ou 2 mil candidatas ao curso 
apenas quinze ou vinte estudantes eram admitidas (OGUISSO, 2007, p. 
77). 

                                                 
9 Nigtingale acreditava que a saúde deveria estar presente tanto na alma como no corpo.  
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Os critérios de avaliação para aceitar as alunas perpassavam pela busca de 

qualidades principalmente morais, aliadas a habilidades como saber ler e escrever. A 

comunidade médica, aos poucos, foi se convencendo da importância da boa formação 

para enfermeiras o que contribuiu para que a sociedade, pouco a pouco, entendesse o 

significado de uma boa enfermagem. 

Este panorama tem importância para mapear e configurar os avanços do 

ensino em enfermagem. As repercussões de Florence foram extremamente 

significativas para a História da Enfermagem e para que se estabelecesse como uma 

ciência que acabou provocando seus reflexos na construção dos cursos dessa área no 

Brasil. 

 

 

2.2 BRASIL: A LEGALIZAÇÃO DO ENSINO DE ENFERMAGEM 

 

 

A história da legalidade do ensino de enfermagem no Brasil acontece 

concomitante aos modos de vida de nossa população bem como às alterações sociais, 

políticas e econômicas vivenciadas pelos brasileiros. 

O Brasil no final do século XIX foi marcado, no que se refere à área da saúde, 

pela crescente necessidade de atendimento devido às condições e modos de vida da 

população. A ausência de condições mínimas de saneamento básico para a população 

era característica marcante na época, e os cuidados à saúde fundavam suas bases na 

solidariedade humana, lotada de características místicas do senso comum e sem uma 

fundamentação técnico-científica. 

Com a necessidade de institucionalizar a profissão do enfermeiro, em 1890 

criou-se a primeira escola oficial para preparar estes profissionais no Brasil. Esta 

instituição foi garantida, de acordo com Oguisso (2007, p. 103), pelo 

 

[...] Decreto n. 791, de 27 de setembro de 1890, que criava a Escola de 
Enfermeiros e Enfermeiras no Brasil no Hospício Nacional de Alienados 

[...] formação adquirida na escola e/ou instituição [...] por um processo 

de aprendizagem, com base em um ensino sistematizado, com um 
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currículo definido e estabelecido por um ato normativo, e que, ao término 

do curso, receberam um diploma e a titulação específica. 
 

A condição da legalização do ensino formalizado e institucionalizado em 

enfermagem bem como a regulamentação para o exercício efetivo da profissão deve 

ser entendida, como já mencionado, dentro de um contexto marcado pelas 

modificações e transformações históricas, sociais, econômicas e políticas pelas quais o 

Brasil passava no final do século XIX. Além disso, deve ser levado em consideração o 

entendimento de como o ensino ocasionou interferência na prática do exercício da 

profissão, portanto, 

 

[...] o problema da legalização do ensino de enfermagem não pode ser 

analisado de forma isolada. É mister inseri-lo no contexto global da 
situação, estudando-o também em relação ao exercício, pois, ambos, 

ensino e exercício, caminham juntos e são mutuamente dependentes. 

Falhas no ensino, fatalmente repercutirão no exercício. Por isso, o 

ensino deve estar atento e sensível para adequar constantemente o 
programa às necessidades do exercício. E a legalização deve 

acompanhar �pari-passu� a evolução dinâmica desse processo, e 

constituir, realmente, a expressão da vontade comum (OGUISSO, 1976, 
p. 215). 

 

Apropriando-me das idéias de Ide (1999), pensar na atividade docente em 

enfermagem significa iniciar um processo de reflexão sobre a atuação desse 

profissional enquanto representação do seu papel social na sala de aula, que terá 

repercussões no exercício das práticas em saúde no cuidado com seres humanos. Ter 

em vistas essas reflexões se torna importante porque, a enfermagem tem algumas 

características particulares que a diferem das demais profissões, pela responsabilidade 

em lidar com vidas, com o cuidado dispensado ao outro. Por estas razões que o 

processo de ensino relativo à vivência do professor enfermeiro deve ser levado em 

altíssima conta. Em encontro com essas inquietações busco na contribuição de Ribeiro 

(1995), alguns argumentos que realçam essas colocações, 

 

[...] o convívio com incertezas da impossibilidade de refletir, planejar o vir 
a ser no futuro; a vivência do duplo papel, representado pelo ainda ser 

enfermeira e o ser professora; o compromisso para com o cumprimento 
de todas as atividades que lhe são colocadas � dar conta de tudo �; a 
prática o controle sobre suas ações e sobre as ações das alunas e a 
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atuação por meio de rituais que refletem a busca de certezas, de 

amenização de ansiedades e a não disposição de correr riscos... Para 

tanto a professora reitera o vigente, utilizando como estratégia o dizer o 

que fazer; o dizer como fazer e o dizer o que saber (p. 148). 
 

Na busca em que me encontro para traçar alguns caminhos possíveis para 

entender como os enfermeiros e enfermeiras se percebem docentes, entendo que não 

se pode desconsiderar os fortes traços que incidem sobre esses profissionais de saúde 

que se encontram em sala de aula, conforme foi realçado. São essas inquietudes que 

não se desvencilham das minhas representações. Estas me levam a investigar sobre o 

que é ser docente para uma categoria profissional que assume salas de aulas e na qual 

seus profissionais já estão comprometidos com as representações da enfermagem, 

representando uma categoria de trabalhadores que atua no mercado com o processo 

de cuidar do outro. 

Acredito que essa ansiedade em que me encontro não terá fim, talvez 

momentos amenos por ser um assunto complexo e demandar um alto nível de reflexão 

para compreendê-lo e, sendo assim, retomo as discussões retornando a questões 

pertinentes sobre a institucionalização do ensino de enfermagem. 

Em meio às condições de vida do Brasil no início do século XX, que era 

marcada pelas condições precárias da saúde pública e assolada por epidemias 

concentradas principalmente nas cidades portuárias, criou-se o Departamento Nacional 

de Saúde Pública. Este fato criou as condições necessárias para a formação de escolas 

de enfermagem tendo em vista preparar profissionais que atuariam na saúde e, nesse 

momento histórico, a Escola de enfermagem Anna Nery também acabou sendo criada 

(BAPTISTA; BARREIRA, 1997). 

O período histórico da educação brasileira onde observamos mudanças 

significativas para a construção do sistema escolarizado se concentra na Era Vargas. A 

partir de sua instalação no poder como Presidente do Brasil, em 1930, as mudanças 

urbanas se apresentam de forma significativa, marcadas por uma crescente marcha 

rumo à industrialização do país. O Decreto nº 20109/31 (BRASIL, 1974a) tem em sua 

constituição regulamentar a prática de enfermagem no Brasil. Buscava fixar condições 
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para a equiparação das escolas de enfermagem à Escola Anna Nery
10 , que era 

referência para o ensino da enfermagem. Desta forma tem início, a partir do referido 

decreto, o ensino de nível médio no país (OLIVEIRA, 1979; ABEN, 1985; e BAPTISTA; 

BARREIRA, 1997). 

Os anos 1940 se caracterizaram pela intensa modificação da vida social do 

país, acelerada pelas mudanças econômicas oriundas da crescente industrialização e 

de uma nova ordem de trabalhadores que emergia dessas alterações. Nesse período, 

nota-se também uma reflexão sobre os aspectos políticos que começam a delinear um 

novo perfil de trabalhador, que passava a habitar nos centros urbanos e que se 

distanciava lentamente da fase onde o predomínio do trabalho agrário era a 

exclusividade das atividades produtivas do país. 

Uma nova forma de articulação do pensamento da classe trabalhadora 

assalariada começou a se estruturar, exercendo pressões nas esferas estatais e 

buscando melhores condições de seus direitos sociais. Especificamente na área da 

saúde, começou-se gradativamente a favorecer a ampliação dos serviços deste setor. 

Assim, surgiram os hospitais-escolas, que proporcionavam a vivência prática das 

aprendizagens in loco, e possibilitavam um estreitamento entre teoria e prática. Nesse 

movimento um grande número de enfermeiros e enfermeiras passou a se dedicar às 

atividades administrativas e, portanto, cresceu a necessidade de se formar os auxiliares 

de enfermagem. 

 

 

2.3 LEGISLAÇÃO E CONTEXTO HISTÓRICO 

 

 

A legislação amparada pelo Decreto-Lei nº 10472/42 (BRASIL, 1974a) 

reorganizou a escola Profissional de Enfermeiros que passou a se chamar Escola de 

Enfermeiros Alfredo Pinto (DANTAS; AGUILLAR, 1999) e concentrou sua atenção para 

a formação dos enfermeiros auxiliares, que passariam a atuar nos serviços sanitários e 

                                                 
10  Anna Justina Ferreira Nery, com autorização especial do Presidente da Província, contribuiu na 

atenção aos feridos em 1865 na guerra em que o Brasil lutou contra o Paraguai. Foi considerada a �Mãe 

dos Brasileiros� tornando-se um símbolo nacional da profissão de enfermagem. 
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assistenciais. Ainda segundo os autores, o curso deveria ser realizado em seis períodos, 

com duração de 18 meses. Nele, as disciplinas teriam grande ênfase no aprendizado 

das técnicas de enfermagem e 

 

A habilitação e a fiscalização do exercício profissional para os práticos 

de enfermagem, em 1945, passou a pertencer ao Serviço Nacional de 

Fiscalização da Medicina (Decreto-Lei nº 83445). No ano seguinte, 

ocorreu a regulamentação dos exames de habilitação para os práticos 

de enfermagem e parteiras práticas; e, aqueles que tivessem mais de 
dois anos de efetivo exercício profissional, em estabelecimentos 

hospitalares, poderiam submeter-se aos referidos exames para 
obtenção do certificado de �prático de enfermagem� e �parteira prática�, 

respectivamente (DECRETO-LEI nº 8778/46) (BRASIL, 1974a). 
 

Um ponto importante a ser ressaltado é que todas as alterações de caráter 

legislativo só foram alcançadas por conta das mudanças ocorridas na Constituição de 

1937, e pela forte influência nas esferas públicas das idéias para regulamentar o 

sistema educacional e profissionalizante do país. Outro fator importante foi a efetiva 

colaboração dos ideais da Escola Nova
11 , preconizada por Anísio Teixeira, e que 

levantava a bandeira para a democratização do ensino no país, com oportunidades 

para todos. Nesse momento histórico, percebemos a comunhão entre o Estado e a 

indústria para fomentar aos filhos dos operários ou associados das indústrias as 

escolas para aprendizes. 

Foi no período do Estado Novo (1937-1945) que entrou em vigor a 

regulamentação do ensino, precisamente no ano de 1942, com a Reforma Capanema
12, 

sob o nome de Leis Orgânicas da Educação Nacional. Esta acabou por estruturar o 

ensino industrial e o ensino comercial, além de criar o serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial � SENAI e promover mudanças no ensino secundário. 

Foram esses os decretos-lei: 

 Leis Orgânicas do Ensino Secundário (Decreto-Lei nº 4.244/42) e no 

Ensino Industrial (Decreto-Lei nº 4.073/42); 

                                                 
11 Defendida por Anísio Teixeira, tinha entre seus ideais que �o ensino se tem que fazer pelo trabalho e 

pela ação, e não somente pela palavra e pela exposição, como outrora, quando o conhecimento racional 

era de natureza especulativa e destinado à pura contemplação do mundo� (TEIXEIRA, 1994, p. 45). 
12 Gustavo Capanema esteve à frente do Ministério da Educação durante o governo de Getúlio Vargas, 

entre 1934 e 1945. 
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 Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-Lei nº 6.141/43); 

 Leis Orgânicas do Ensino Primário (Decreto-Lei nº 8.529/46), do Ensino 

Normal (Decreto-Lei nº 8.530/46) e do Ensino Agrícola (Decreto-Lei nº 

9.613/46). 

Em 1942, ocorreu a reorganização da Escola Profissional de Enfermeiros. 

Passou a se chamar Escola Alfredo Pinto e tinha a finalidade de formar enfermeiros 

auxiliares para os serviços sanitários e assistenciais. Essa escola foi regulamentada 

pelo Decreto-Lei nº 10472/42 (BRASIL, 1974a), e as disciplinas nela oferecidas 

privilegiavam as técnicas de enfermagem. 

A habilitação e fiscalização do exercício da profissão, a partir de 1945, 

passaram a ser controlada pelo Serviço Nacional de Fiscalização da Medicina (Decreto-

Lei nº 83445). Em 1946, o Decreto-Lei nº 8778/46 (BRASIL, 1974a) regulamentou os 

exames de habilitação para práticos de enfermagem, parteiras práticas e para aqueles 

que já se encontravam em exercício há mais de dois anos em ambientes hospitalares. 

Esse exame concedia aos aprovados o certificado de �prático de enfermagem� e 

�parteira prática�. 

Com o processo de redemocratização do Brasil, após a Segunda Guerra 

Mundial, coube à União legislar sobre as diretrizes e bases da educação. Assim, a partir 

de 1949, as escolas de enfermagem do país passaram a serem reguladas pelo então 

Ministério da Educação e Saúde, através da Lei nº 775 (BRASIL, 1974a), que dispôs 

sobre o ensino de enfermagem no país. O Decreto nº 27426/49, que regulamentou a 

referida Lei, estabeleceu que o curso de auxiliar tinha por objetivo o adestramento de 

pessoal capaz de auxiliar o enfermeiro em suas atividades de assistência curativa. 

Essa nova legislação trouxe uma determinação extremamente relevante para 

os propósitos desta pesquisa, porque estabelece que o ensino de enfermagem auxiliar 

só poderia ser ministrado por enfermeiros. Talvez tenha sido nesse momento que 

houve uma autorização legitimada que indica que todo e qualquer profissional pode ser 

professor, pois é conhecedor de área específica. 

Nos anos 1950, com a ampliação do nosso parque industrial e a nova 

configuração das cidades, surgiu uma população urbana e uma crescente massa 

operária que deveria ser atendida por um sistema de saúde. Buscava-se preservar o 
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corpo do trabalhador, visando com isso manter e restaurar a sua capacidade produtiva 

(MENDE, 1994). Nesse momento, a proliferação da rede hospitalar abriu espaço para o 

exercício do trabalho do enfermeiro e aumentou a demanda de profissionais no 

mercado de trabalho com preparo específico para exercer a profissão. 

Ampliaram-se as possibilidades de formação de profissionais de enfermagem 

de nível médio através da promulgação da Lei nº 2367/54, a qual dispunha a realização 

dos cursos nas escolas de enfermagem ou em hospitais. Estes cursos apresentavam 

possibilidades reais para formar os auxiliares. Para disciplinar o exercício da profissão, 

devido ao crescente número de pessoal, foi criada a Lei nº 2604/55 (BRASIL, 1974a). 

Posteriormente, esta lei foi regulamentada pelo Decreto nº 50387/61 (BRASIL, 1974b). 

A Lei nº 2604/55 deixa claro que os formados nesses cursos poderiam 

exercer a enfermagem, caracterizando-se por serem profissionais de nível médio, 

porém, deveriam ser supervisionados por enfermeiros ou médicos. A legislação não 

correspondia à realidade daquele momento, pois muitos auxiliares de enfermagem ou 

práticos de enfermagem acabavam por exercer muitas funções exclusivas dos 

enfermeiros. É importante ressaltar que até esse momento não existia o curso para 

Técnico em enfermagem, isso só vai ocorrer recentemente, já que mesmo a legislação 

de 1961 ainda não fazia menção a esse profissional especificamente. 

Na década de 1970, a Lei nº 5.692/71 reformulou o Sistema Educação do 

país. Instituiu a obrigatoriedade para o ensino de 2º grau e 

 

[...] gerou falsas expectativas relacionadas com a educação profissional 

ao se difundirem, caoticamente, habilitações profissionais dentro de um 

ensino de segundo grau sem identidade própria, mantido 

clandestinamente na estrutura de um primeiro grau agigantado (BRASIL, 
1999). 

 

Essa reforma educacional aprovada pela Lei nº 5.692/71 trouxe, segundo 

Vendrúsco e Manzolli (1996), o modelo tecnicista de forma absoluta, valorizando o ser 

técnico-profissional e dando ênfase aos métodos e às técnicas de ensino, o que 

demonstra a forma racionalizada das tomadas de decisões no processo educacional. 

No modelo tecnicista, espera-se que o indivíduo desempenhe seu papel 

dentro dos moldes socioculturais, pois é visto como um ser passivo e que responde ao 



53 

esperado. �Ele é uma peça numa máquina planejada e controlada, realizando a função 

que se espera seja realizada de maneira eficiente� (MIZUKAMI, 1986, p. 25). 

Nesse sentido, acrescenta Luckesi (2008), que na Pedagogia Tecnicista, os 

debates, os questionamentos e as discussões se tornam desnecessários, já que o 

ensino é provido de um sistema de instruções que visam o controle dos indivíduos 

frente aos objetivos preestabelecidos pela sociedade vigente. 

Até os anos 1970, no ensino de enfermagem, tais características se tornam 

evidentes através da relação de dominação e subordinação entre educador e educando. 

Os professores assumem o direcionamento do ensino e os alunos não são convidados 

por esses profissionais a realizar questionamentos e/ou reflexões. 

Nos anos 1980, em meio aos problemas econômicos do país e com o 

processo de redemocratização, surgiu a reforma Sanitária. Nela, estabelecia-se a saúde 

como direito de cidadania e dever do Estado, além de existir a reformulação do Sistema 

Único de Saúde, caracterizado pela universalidade (SILVA, 2003). Em 1986, foi 

promulgada a Lei nº 7.498, onde se definiu o campo de atuação para o exercício 

profissional de enfermagem, portanto, as categorias de enfermeiro, técnico de 

enfermagem e parteira foram definidas. Através dessa lei, houve a exclusão do 

atendente de enfermagem. 

A partir dos anos 1990, com a Lei Federal nº 9.394 (LDB)13 promulgada em 

1996, novas alterações foram realizadas no Sistema Educacional Brasileiro. 

Determinou-se: 

 

[...] a preparação para profissões técnicas, de acordo com o § 2º, do 

artigo 36 da LDB, poderá ocorrer, no nível de ensino médio, após 

�atendida a formação geral do educando�, onde o mesmo se aprimora 

como pessoa humana, desenvolve autonomia intelectual e pensamento 
crítico, bem como compreende os fundamentos científicos e 

tecnológicos dos processos produtivos, dando nova dimensão à 

educação profissional, como direito do cidadão ao permanente 

desenvolvimento de aptidões para a vida social e produtiva (BRASIL, 

1999, p. 11). 
 

Nota-se, portanto, que há um novo movimento que permeia a educação do 

país. Busca-se investir pesado na educação básica e, desta maneira, ampliar e dar 
                                                 
13 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
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mais oportunidades de escolhas para aqueles que pretendem cursar o ensino 

profissionalizante. Percebe-se ainda que a nova Lei Federal demonstra alguns traços 

da abordagem humanista �[...] inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho� (BRASIL, 

1996, p. 1). 

Em 17 de abril de 1997, as disposições da Lei nº 9.394/96 foram 

regulamentadas pelo Decreto 2.208 que se refere diretamente ao ensino médio e 

profissionalizante, e que consiste na adoção de módulos na educação profissional de 

nível médio. �A modularização
14 dos cursos deverá proporcionar maior flexibilidade às 

instituições de educação profissional e contribuir para a ampliação e agilização do 

atendimento das necessidades dos trabalhadores, das empresas e da sociedade� 

(BRASIL, 1999, p. 13). 

Em meio a toda a legislação que rege a educação profissional no nosso país, 

também é importante ressaltar a importância das leis que regulamentam o exercício da 

profissão do técnico de enfermagem. Com a Lei nº 7.498, de 1986 (e seu Decreto 

regulamentador nº 94.406, de 08 de junho de 1987), determinaram-se as 

especificidades para o técnico de enfermagem. Segundo Oguisso: 

 

Ao técnico de enfermagem competem, de acordo com o art.10 do 
decreto nº 94.406/87, as atividades auxiliares de nível médio técnico, 

atribuídas à equipe de enfermagem, cabendo-lhe: 
 

I � assistir o enfermeiro: 
a) no planejamento, programação, orientação e supervisão das 

atividades de assistência de enfermagem; 
b) na prestação de cuidados diretos de enfermagem a pacientes em 

estado grave; 
c) na prevenção e controle das doenças transmissíveis em geral em 

programas de vigilância epidemiológica; 
d) na prevenção e no controle sistemático de danos físicos que possam 

ser causados a pacientes durante a assistência de saúde; [...] 
 

II � executar atividades de assistência de enfermagem, excetuadas as 

privativas do enfermeiro e as referidas no art. 9º deste decreto; 
 

                                                 
14 Entenda-se por Modularização a flexibilidade da oferta das disciplinas em módulos que pode variar em 

sua carga horária.  
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III � integrar a equipe de saúde (2007, p. 220). 
 

Feita as considerações necessárias para se entender o processo pelo qual 

foi se configurando a educação profissionalizante no Brasil (permeada pelas leis 

referentes à educação no país) e também as atribuições específicas do técnico em 

enfermagem, nota-se a imprescindível atuação do professor que contribui para a 

formação desse profissional. Isto fica evidente ao pensarmos em sua responsabilidade 

direta no trato com os pacientes que visa o restabelecimento do cidadão para o 

convívio social. 

 

 

2.4 PENSANDO NA DOCÊNCIA DO TÉCNICO EM ENFERMAGEM 

 

 

Tendo em vista a complexidade do atendimento à saúde pelo técnico de 

enfermagem, o órgão da categoria (COREN), juntamente com o Ministério da Educação 

passaram a exigir a formação pedagógica para o professor enfermeiro que trabalha em 

cursos técnicos de enfermagem. Essa discussão foi apresentada pelo órgão da 

categoria em reportagem veiculada na revista número 71, COREN � SP de 2007, onde 

se alegaram duas situações de fundamental importância para o exercício da profissão: 

 

[...] o departamento de fiscalização do COREN-SP, responsável por 

apurar as denúncias dos alunos, tem constatado despreparo do 

enfermeiro que assume a gestão (Responsabilidade Técnica) didático-
pedagógica em escolas, principalmente as de nível técnico. São 

profissionais, em sua maioria, que somente concluíram a graduação, 

sem experiência ou conhecimento a respeito do que vem a ser a gestão 

de um processo ensino-aprendizagem voltado para a formação 

profissional. 
Despreparo, também, tem sido a constatação da fiscalização, a respeito 

de enfermeiros que assumem a docência, seja em atividades teóricas, 

seja em atividades de estágios. �São profissionais que assumem uma 

atividade de tamanha importância sem qualquer noção técnica e didática 

do que seja o desenvolvimento de um plano de curso, de como construir 
competências, de como transformar o aluno em sujeito e ator, 

desenvolvendo sua consciência critica e reflexiva�, aponta Cláudio Alves 

Porto, coordenador do departamento de fiscalização do Conselho (p. 6-
7). 
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Nota-se uma preocupação eminente no que se refere à formação do 

profissional na área da saúde em geral e, consequentemente, na atuação de quem 

forma esses profissionais, que são os professores. 

Segundo dados do Conselho Federal de Enfermagem15 (2007), no Brasil 

contamos com uma distribuição dos profissionais da área de saúde na seguinte 

proporção: 15% são enfermeiros, 41% são auxiliares de enfermagem e 44% são 

técnicos de enfermagem. Com esses dados, fica evidente que os técnicos e auxiliares 

de enfermagem representam o maior contingente de força de trabalho em enfermagem. 

Sua formação é muito importante, porque estudam um ou dois anos no ensino 

profissionalizante e acabam se inserindo no mercado de trabalho e assumindo a 

responsabilidade pelo cuidado de seres humanos, tanto nos serviços públicos de saúde 

como também nos ambientes privados de saúde. 

Esses profissionais devem desenvolver �[...] capacidade de articular, 

mobilizar e colocar em ação valores, conhecimentos e habilidades necessários para o 

desenvolvimento eficiente e eficaz de atividades requeridas pela natureza do trabalho� 

(BRASIL, 1999, p. 41). 

As exigências feitas para os professores enfermeiros do ensino médio 

passaram a ser discutidas com mais intensidade por volta do ano de 2006, justificadas 

pelo não cumprimento das requisições das Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Graduação em enfermagem, objeto da Resolução CNE/CES nº 03/2003, que 

estabelece: 

 

[...] 2. Indicar os tópicos ou campos de estudos e demais experiências 

de ensino-aprendizagem que comporão os currículos, evitando ao 

máximo a fixação de conteúdos específicos com cargas horárias pré-
determinadas, os quais não poderão exceder 50% da carga horária total 

dos cursos;  
3. Evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 

graduação; 
                                                 
15  COFEN � Conselho Federal de Enfermagem e seus respectivos Conselhos Regionais (CORNEs) 
foram criados em 12 de julho de 1973, por meio da Lei 5.905. Juntos formam o Sistema 
COFEN/CORENs. Estão subordinados ao Conselho Federal todos os 27 regionais localizados em cada 
estado brasileiro. Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros em Genebra, o COFEN existe para 
normatizar e fiscalizar o exercício da profissão de enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, 
zelando pela qualidade dos serviços prestados pelos participantes da classe e pelo cumprimento da Lei 

do Exercício Profissional. 
Disponível em http://www.portalcofen.gov.br/section.asp?SectionID=1&ParentID=4 

http://www.portalcofen.gov.br/section.asp?SectionID=1&ParentID=4
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4. Incentivar uma sólida formação geral, necessária para que o futuro 

graduado posa vir a superar os desafios de renovadas condições de 

exercício profissional e de produção do conhecimento, permitindo 
variados tipos de formação e habilitações diferenciadas em um mesmo 

programa;[...] (CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 2003). 
 

A autonomia das Instituições de Ensino Superior (IES) acabou permitindo 

que muitos cursos de Graduação em enfermagem retirassem de suas matrizes 

curriculares o complemento em Licenciatura em enfermagem. Isto propiciou que as IES 

com esse curso reformulassem seus currículos dando ênfase na formação do 

enfermeiro generalista. 

Aqui começa uma grande discussão da qual me aproprio para o 

desenvolvimento da minha pesquisa. Nos anos seguintes a 2003, com discussões 

acirradas a partir de 2005 sobre a formação e atuação dos enfermeiros e técnicos de 

enfermagem, alguns relatórios foram feitos. Segundo Cláudio Alves Porto, coordenador 

do departamento de fiscalização do COREN � SP, em depoimento à revista da entidade 

diz: 

 

Segundo relatório da fiscalização, é evidente a total e grave carência, 

quantitativa e qualitativa, de condições para que esses profissionais 

atuem com eficiência, eficácia e efetividade como docentes ou 

supervisores de estágio nos cursos de auxiliares e de técnico de 

enfermagem. Estes profissionais passam, como isso, a assumir atitudes, 
condutas e posturas de submissão aos desmandos de maus 

mantenedores, omitindo-se perante suas responsabilidades legais e 
ético-profissionais, lesando os alunos que buscam, nestes cursos, a 
formação profissional (Rev. COREN-SP, 2007, p. 7). 

 

Essas discussões foram se intensificando e em 28 de fevereiro de 2007, o 

Conselho Estadual de Educação de São Paulo juntamente com a Sociedade Brasileira 

de Educação em enfermagem � SOBEE aprovaram normas reguladoras específicas 

para a docência em Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível Médio de 

enfermagem. A medida tinha em vista garantir a qualidade da formação de Auxiliares e 

de Técnicos de enfermagem. Diante dessas discussões, concluiu-se que a Indicação 

CEE nº 08/2000 deveria ser alterada e complementada como segue: 
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Alteração, com acréscimo e exclusão: 
 

�23. Estão habilitados para a docência na Educação Profissional 

Técnica de nível Médio, os profissionais graduados na área ou 

componente curricular do curso e licenciados (licenciatura plena, 

programa especial de formação pedagógica de docentes) além dos pós-

graduados em cursos de especialização, especialmente planejados 

e aprovados para o fim de atuação docente).�(modificado) 
 

Acréscimos: 
 

�24.5 No caso de componentes curriculares específicos de enfermagem, 
a possibilidade referida no item 24.1 só será admitida quando e 

enquanto, comprovadamente, não houver candidato à docência que seja 

portador de licenciatura ou equivalente, nos termos do artigo 23. Ainda 
no caso desses mesmos componentes curriculares, não serão admitidas 

as possibilidades referidas nos itens 24.2, 24.3 e 24.4. A exclusão das 

possibilidades referidas nos itens 24.2, 24.3 e 24.4 passa a vigorar para 
todos os Planos de Cursos de Educação Profissional Técnica de Nível 

Médio de enfermagem que vierem a ser protocolados a partir da data da 
publicação desta Indicação. Quanto aos cursos já autorizados, com 

planos já aprovados, as escolas terão um prazo máximo de seis meses 

para adequarem seu corpo docente a estas disposições, uma vez que, a 

rigor, os referidos dispositivos já não se aplicavam mesmo à 

enfermagem, dada a existência de grande número de enfermeiros 

graduados em enfermagem no Estado de São Paulo�. (item novo, 

acrescentado) 
�24.6. Profissionais graduados ou portadores de diploma de Mestrado ou 

Doutorado nas áreas dos componentes curriculares do curso de 

educação profissional também poderão ser aceitos para os fins de 

docência na educação profissional de nível técnico.� (item novo, 
acrescentado) (CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO 

PAULO, 2007). 
 

Através das alterações relacionadas acima e ainda sobre as questões legais, o 

COREN, publica no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 04 de dezembro de 2007, sob 

a Portaria COREN-SP/DIR/26/2007, a seguinte decisão: 

 

[...] RESOLVE disciplinar a obrigatoriedade de Enfermeiro comprovar 
sua capacitação pedagógica para atuar na Formação Profissional [...]  
Art. 2º. A concessão de Certificado de Responsabilidade Técnica de 

Enfermagem � CRT � somente será emitida pelo COREN_SP, mediante 

a apresentação, pelo Enfermeiro Responsável Técnico da Instituição de 

Ensino, da listagem de Docentes e comprovação de cumprimento por 

parte destes, ao constante nesta norma. 
Art.3º. Esta norma deverá ser aplicada, onde couber, a partir do dia 01 

de janeiro de 2008; 
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Art.4º. A partir de 01 de janeiro de 2.010, todo Enfermeiro Responsável 

Técnico pela Instituição de Ensino deverá comprovar, para efeitos de 

emissão do CRT, sua efetiva capacitação pedagógica nos termos desta 

norma.[...] (DOE, 04/12/2007). 
 

As alterações realizadas, conforme aprovação das normas reguladoras, e 

com anuência do COREN, foram de tal ordem que houve uma grande corrida por parte 

de várias Instituições de Ensino para elaborar cursos de Pós-Graduação para atender 

essa demanda cumprindo as novas exigências para o exercício da docência no ensino 

técnico de enfermagem. Foi nesse momento que recebi um convite para fazer parte do 

corpo docente de uma dessas Instituições. Minhas observações sobre os alunos que 

passaram a freqüentar o curso, no qual ainda atuo, acabaram suscitando o interesse 

em pesquisar os alunos egressos. Um fato importante dessas observações é que 

muitos alunos chegavam para fazer o curso por conta da nova exigência legal, como já 

salientei anteriormente, e esse dado me chamou atenção para estudar esse universo. 

Em busca de informações sobre as matrizes curriculares desses cursos de 

Pós, através da internet em sites de busca, observei que há certa semelhança das 

disciplinas oferecidas como: História da Educação Brasileira, Didática, Prática de 

Ensino entre outras. A proposta da aproximação de conteúdos específicos da área 

pedagógica tem como finalidade expressa pela ABEn-SP16, �transformar o enfermeiro 

docente em agente de formação�. 

Recorrendo às idéias preconizadas por Tacla (2002), o pensamento crítico 

deve permear a formação do enfermeiro, possibilitando aumento da intelectualidade e 

disposição para o pensamento criativo que, por sua vez, possibilitam autonomia para o 

desempenho profissional. A execução de técnicas e o cumprimento de normas e rotinas 

caracterizam o enfoque do modelo tecnicista, fator que pode contribuir para uma visão 

limitada na prática do enfermeiro, transformando-o em um cumpridor de tarefas, 

distanciando o profissional de um ser crítico e reflexivo. 

Como podemos perceber os órgãos representativos da enfermagem chamam 

atenção, através dos atos legais, para a importância do profissional da área da saúde 

para que tenha características diferenciadas, ou seja, para saber lidar com humanos 

                                                 
16  ABEn-SP  Associação Brasileira de Enfermagem � Seção São Paulo. Disponível em: 

<http://www.abensp.org.br/index.php?linkAtual=introducaoCurso> 
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muitas vezes afastados de seu cotidiano de vida por motivos fragilidade em sua saúde. 

Portanto, percebe-se que somente as habilidades técnicas há algum tempo não estão 

suprindo as necessidades da assistência ao ser humano, e a sociedade passa a exigir 

do profissional, competências como: compromissos éticos e de cidadania, autonomia, 

capacidade de resolver problemas refletindo e transformando sua prática, criando e re-

criando novos modos de representar seu papel social. 
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3 CAMINHOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

 

 

O que importa não é nem a partida, 
nem a chegada; é a travessia. 

Guimarães Rosa 
 

 

Para realizar pesquisa científica é necessário traçar um caminho amplo, ou 

seja, um método para desenvolver o estudo. Minayo (2007), define metodologia 

cientifica como o caminho do pensamento e da prática, exercidas nas concepções das 

abordagens teóricas, no conjunto de técnicas que possibilitam a construção da 

realidade e no potencial criativo do investigador. A pesquisa científica não se reduz aos 

procedimentos metodológicos, mas, solicita do pesquisador, disciplina, organização, 

criatividade e modéstia, baseando-se entre o conhecimento e a ignorância e entre o 

possível e o impossível, uma travessia solitária durante o processo de partida até a 

chegada. 

Para realizar essa pesquisa, desde as primeiras elucubrações sobre o que 

desejava em mim, trilhei um caminho de leituras que me conduziram à ancoragem do 

presente estudo na Teoria das Representações Sociais de Sèrge Moscovici. O livro A 

representação social da psicanálise
17, marca a minha inserção na teoria, onde o autor 

percebe o social como também parte importante a ser considerada na produção do 

saber e o seu posicionamento crítico em relação à sacralização do conhecimento 

científico pela comunidade científica que não valida o conhecimento social. 

O autor explicita esse posicionamento quando ressalta: 

 

[...] a propagação de uma ciência tem caráter criador. Esse caráter é 

reconhecido enquanto nos limitamos a falar de simplificação, distorção, 

difusão, etc. Os qualificativos e as idéias que lhes estão associadas 

deixam escapar o principal do fenômeno próprio de nossa cultura, que é 

a socialização de uma disciplina em seu todo e não, como se continua 

                                                 
17 Tradução utilizada pela pesquisadora, realizada por Álvaro de Cabral, editada pela Zahar Editores em 

1978 da obra seminal de Moscovici, La psychanalise, son image et son public,que contém a origem da 

teoria, surge em 1961 na França. 
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pretendo, a vulgarização de algumas partes. Adotando-se este ponto de 
vista, transfere-se para segundo plano as diferenças entre os modelos 

científicos e os modelos não-científicos, o empobrecimento das 
proposições iniciais e o deslocamento do sentido, do lugar de aplicação. 

Vê-se, pois, do que se trata: da formação de um outro tipo de 

conhecimento adaptado a outras necessidades, obedecendo a outros 
critérios, num contexto social preciso. Não reproduz um saber 
armazenado na ciência, destinado a permanecer aí, mas reelabora, 

segundo a sua própria conveniência e de acordo com os seus meios, os 

materiais encontrados [...] (MOSCOVICI, 1978, p. 24). 
 

Deste modo, o conhecimento que circula no tecido social pode ser entendido 

à luz da Teoria das Representações Sociais, segundo interpretação de Jodelet (2005) 

como �ciência coletiva sui generis� porque é elaborado e partilhado, com raízes práticas 

no cotidiano que constrói e elabora uma realidade comum num corpo social. Segundo 

Alves-Mazzotti (1994) 

 

A atividade representativa constitui, portanto, um processo psíquico que 

nos permite tornar familiar e presente em nosso universo interior um 
objeto que está distante e, de certo modo, ausente. Nesse processo, o 

objeto entra em um série de relacionamentos e de articulações com 

outros objetos que já se encontram nesse universo dos quais toma 

propriedades, ao mesmo tempo em que lhes acrescenta as suas. [...] Os 
vínculos que se estabelecem em torno do objeto traduzem 
necessariamente uma escolha, escolha esta que é orientada por 

experiências e valores do sujeito (p. 63). 
 

Essa modalidade de conhecimento pode ser interpretada como resultado e, 

também, como processo de um trânsito mental, através do qual o sujeito ou um grupo 

reelabora a realidade da qual faz parte atribuindo um significado específico que ilumina 

seu caráter social. Ainda com Alves-Mazzotti (1994) 

 

[...] as proposições, reações e avaliações que fazem parte da 

representação se organizam de forma diversa em diferentes classes 
sociais, culturas e grupos, constituindo diferentes universos de opinião. 

Cada universo apresenta três dimensões: a atitude, a informação e o 

campo de representação ou imagem. A atitude corresponde à orientação 
global, favorável ou desfavorável, ao objeto representado. A informação 

se refere à organização dos conhecimentos que o grupo possui a 

respeito do objeto. Finalmente, o campo de representação remete à 

idéia de imagem, ao conteúdo concreto e limitado de proposições 

referentes a um aspecto preciso do objeto e pressupõe uma unidade 
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hierarquizada de elementos. Essas três dimensões da representação 

social fornecem a visão global de seu conteúdo e sentido. (p. 63). 
 

Por meio dos estudos das representações sociais é possível compreender 

que no cotidiano das interações entre os indivíduos há a produção de saberes 

construídos e compartilhados que acabam se tornando referência, ou seja, pode-se 

afirmar que as representações sociais são passíveis de elaborar comportamentos, visto 

que as pessoas interagem, ou seja, se comunicam de acordo com elas. Importante 

acrescentar que estas representações sociais ocorrem em um determinado tempo e 

espaço e não há um engessamento, isto é, podem se alterar ao longo do tempo e nos 

diferentes grupos sociais aos quais pertencemos, conforme afirma Jovchelovitch (2003, 

p. 41) �[...] as RS são móveis e estão continuamente mudando�. 

Os estudos que buscam o diálogo com as representações sociais, de modo 

geral, e na educação em particular, acabam contribuindo em grande parcela de forma 

que nos possibilitam avanços como bem observa Oliveira: 

 

Desvelar as dimensões simbólicas da escola é considerar os grupos 

sociais que nela interagem. Estar atento às manifestações dos sujeitos 

na sua interação cotidiana é fundamental para compreender a 
complexidade e heterogeneidade das relações intersubjetivas. (2005, p. 

61). 
 

Realizar um estudo norteado pelas representações sociais é buscar as 

origens da teoria Moscoviciana que esclarece não se tratar de representações 

individuais, ou seja, de pessoas, mas, as representações de grupos sobre o objeto. 

Estuda-se como esses grupos se servem da comunicação num sentido amplo, onde 

leva-se em conta no entendimento de comunicar-se a fala, os gestos, o modo de trajar-

se, entre outros, para comunicar suas representações. 

Nessa perspectiva, as representações sociais não se atem ao certo ou 

errado do conhecimento, mas sim, busca a compreensão e o entendimento da função 

do conhecimento e sua articulação com o cotidiano das relações nos grupos sociais. 

Conforme Jovchelovitch (2003), 
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As representações sociais são uma estratégia desenvolvida por atores 

sociais, para enfrentar a diversidade e a mobilidade de um mundo que, 
embora pertença a todos, transcende cada um individualmente. Nesse 

sentido, elas são um espaço potencial de fabricação comum, onde cada 

sujeito vai além da própria individualidade para entrar no domínio 

diferente, ainda que fundamentalmente relacionado: o domínio da vida 

comum, o espaço público. Desta forma, elas não apenas surgem através 
da mediações sociais, mas tornam-se, elas próprias, mediações sociais. 

E enquanto mediação social, elas expressam por excelência o espaço 

do sujeito na sua relação com a alteridade, lutando para interpretar, 
entender e construir o mundo (p. 81). 

 

Buscar a compreensão de algum fenômeno de representação social baseada 

na teoria Mosviciana é investigar um objeto dinâmico, um elemento modificado e, 

também modificador social que nesse estudo tem a característica de captar os nexos 

das informações dos professores enfermeiros mediante seus discursos nas entrevistas. 

O interessante em adentrar no universo das representações sociais é que elas não 

negam a existência de conteúdos contraditórios e nem descartam os achados 

conflitantes o que enriquece a compreensão da investigação. A interação dinâmica do 

ser humano nos ambientes sociais modifica suas representações e abre possibilidades 

para a (des) construção de antigas certezas, o que nos leva a fazer o que fazemos não 

só pelo lado racional, mas considerando uma somatória de outras construções como o 

mítico, o afetivo, etc. 

Por tratar-se de uma pesquisa de natureza qualitativa, há a necessidade de 

se ter clareza do objeto de estudo, ou seja, da realidade a ser estudada, por esse 

motivo para compreender as representações do que é ser docente para os professores 

enfermeiros do Ensino Técnico em Enfermagem, presente na linguagem que elaboram 

durante a entrevista, utilizei a �Análise de Conteúdo� proposta por Franco (2008) que 

enfatiza que: 

 

As mensagens expressam as representações sociais na qualidade de 

elaborações mentais construídas socialmente, a partir da dinâmica que 

se estabelece entre a atividade psíquica do sujeito e o objeto do 

conhecimento. Relação que se dá na prática social e histórica da 

humanidade e que se generaliza via linguagem. Sendo constituídas por 

processos sociocognitivos, têm implicações na vida cotidiana, 

influenciando não apenas a comunicação e a expressão das mensagens, 

mas também os comportamentos (p. 12). 
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Faz-se necessário ressaltar a importância indispensável da comunicação 

humana através da emissão de mensagens, que podem ser verbais ou silenciosas, ou 

seja, simbólicas e que estão inseridas e vinculadas nos contextos sociais de seus 

produtores. Com a inserção da abordagem de análise de conteúdo é possível, a partir 

de um conjunto de técnicas parciais, mas complementares, explicar e sistematizar o 

teor da mensagem, bem como o significado desse conteúdo, através de deduções 

lógicas e justificadas, enfatizando o referencial de origem (quem emitiu) e o contexto da 

mensagem ou os efeitos produzidos pela mensagem. 

Nesse processo, há a necessidade de se considerar a totalidade do contexto, 

bem como das mensagens emitidas elencando através do crivo da classificação, 

identificando as freqüências ou as ausências de itens, ou seja, categorizar para 

configurar uma ordem, a partir de certos critérios, na desordem aparente. Os critérios 

de classificação dependerão daquilo que se procura ou se espera encontrar. Portanto, 

não se trata da simples descrição dos conteúdos, mesmo que esta seja a primeira 

etapa necessária, para se chegar à interpretação, mas em como os dados poderão 

contribuir para a construção do conhecimento depois de devido tratamento dos dados 

coletados. 

Considerando, a análise de conteúdo, como um conjunto de técnicas de 

análise das comunicações, nas palavras de Bardin (2008, p. 37), não se tratando 

meramente de um instrumento, mas de um �leque de apetrechos� destinado à análise 

das comunicações, utilizando procedimentos sistemáticos e descrição do conteúdo das 

mensagens, é utilizada na maioria dos estudos em representação social em virtude de 

suas reais possibilidades de alcançar os aspectos, conteúdos ou processos das 

representações sociais. 

O desenho metodológico da presente pesquisa envolveu 07 Professores do 

Ensino Técnico em Enfermagem, Graduados em Enfermagem e que cursaram Pós-

Graduação com ênfase pedagógica oferecida por uma Faculdade situada no interior de 

São Paulo. Os sujeitos da pesquisa foram alunos com os quais tive contato no 

momento em que frequentavam o curso. A escolha foi feita mediante disponibilidade de 

tempo que esses demonstraram em participar do estudo. No princípio da pesquisa a 

intenção era realizar o trabalho com 10 Professores, porém, por meio da repetição dos 
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discursos dos professores acabei optando por 07 participantes, acrescentando a esta 

decisão o valioso material produzido pelas respostas dos pesquisados, dispensando 

número maior de entrevistados. 

Como instrumento para coleta de dados, num primeiro momento foi 

elaborada uma ficha de identificação dos entrevistados (APÊNDICE A), com a 

intencionalidade de desenhar o perfil dos sujeitos da pesquisa. Em segundo momento, 

foi escolhida a entrevista semi-estruturada (APÊNDICE C), realizada individualmente, 

pois torna possível ao entrevistado maior liberdade para responder as questões 

possibilitando respostas explicativas dos participantes. Este procedimento contribui 

ainda, para que o pesquisador observe atentamente seus sujeitos de pesquisa, levando 

em conta as circunstâncias físicas, bem como as manifestações verbais, ações, 

atitudes, etc permitindo anotações e reflexões importantes para identificar as possíveis 

representações acerca do fenômeno estudado. 

Para garantir a ética necessária em pesquisa, no presente trabalho, algumas 

decisões foram tomadas como elaboração do Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (APÊNDICE A) para anuência e assinatura dos participantes, reservando o 

sigilo das informações obtidas, bem como o sigilo à sua identidade e autorização para 

divulgação do conteúdo das respostas para fins acadêmicos. 

Em princípio, foi realizado contato telefônico com os professores verificando 

data e local possíveis para a realização das entrevistas, respeitando a disponibilidade 

dos entrevistados, conforme já mencionado. É importante destacar, que 6 dos 

entrevistados, prestaram seus depoimentos nas instituições de ensino em que 

trabalham em horários livres após o término das aulas. Apenas 1 participante forneceu 

depoimento em sua residência, em data e horário combinados. Faço essa descrição, 

porque ressaltei acima a possível influência do espaço físico em que ocorre a coleta de 

dados. 

Como dado significativo da ambientação da pesquisa, percebi uma certa 

preocupação por parte de alguns entrevistados pelo fato de terem sido meus ex-alunos 

em curso de Pós-Graduação, o que me pareceu ter um peso importante no sentido de 

se esforçarem em corresponder aos meus anseios, agora na posição de pesquisadora, 
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porém, sem esquecer das possíveis representações que estes tinham sobre a minha 

pessoa, enquanto ex Professora do grupo. 

O conjunto de 07 entrevistas foi realizado no período de novembro de 2009 a 

fevereiro de 2010. Ressalta-se, ainda, que a escolha dos profissionais obedeceu aos 

seguintes critérios: sujeitos que atuam como docentes no curso Técnico em 

Enfermagem e que tem experiência com a parte teórica em sala de aula e não com 

professores de campo de estágio, ou seja, aqueles que atuam no ensino das técnicas e 

procedimentos de enfermagem em áreas hospitalares. Esse critério foi utilizado levando 

em conta que existe a eminente necessidade da teoria para dar sentido á prática efetiva 

dos cuidados em enfermagem. Essas considerações são percebidas também por 

alguns autores da área da enfermagem como Vale; Pagliuca;Quirino (2009) que 

afirmam: 

 

Durante muitos anos, a Enfermagem foi considerada uma área do 

conhecimento em que seus exercentes utilizavam as técnicas como 

instrumentos do seu saber e fazer em detrimento de suas funções 

essenciais: o cuidado do ser humano, a administração do processo de 
cuidar em Enfermagem e a educação em saúde (p. 177). 

 

Descrito o norteamento teórico da coleta de dados e o método de tratamento 

dos dados que foram utilizados neste estudo, mesmo que de forma não tão profunda, 

na seqüência trouxe a descrição necessária para relatar a trajetória da investigação 

empírica propriamente dita. 



68 

4 RESULTADOS DA PESQUISA 

 

 

4.1 O PROCESSO DE COLETA DE DADOS 

 

 

Reportando-me a idéia de Moscovici (1984a apud SPINK, 2004, p. 99-100) 

de que a conversação se localiza no epicentro do nosso universo consensual, uma vez 

que ela molda e anima as representações sociais dando-lhes vida própria e que elas 

são resultado contínuo do burburinho e diálogo entre os indivíduos, diálogo tanto 

interno quanto externo, durante o qual as representações individuais ecoam ou são 

complementadas, buscando corroborar com a idéia de que por meio de entrevistas 

semi-estruturadas tentando captar as representações sociais dos professores sobre ser 

docente. 

Depois de efetuada a seleção dos sujeitos, segundo procedimento descrito 

anteriormente, os encontros foram acontecendo em dia, hora e local determinados 

pelos entrevistados e no momento marcado foram destacados os objetivos e a natureza 

do trabalho, assegurando o anonimato do entrevistado e o sigilo das informações 

prestadas pelos mesmos. Foi solicitada a cada um dos professores a permissão para 

gravar a entrevista esclarecendo a intenção de não perder nenhum detalhe da fala dos 

sujeitos. 

Antes de iniciar a gravação, foi solicitado a todos os professores 

entrevistados alguns dados referentes à formação profissional, especialização, tempo 

de serviço na área docente, sexo e a faixa etária, os quais foram registrados em fichas, 

para posterior anexação à transcrição da entrevista. Iniciada a gravação as perguntas 

foram feitas aos pesquisados e ressaltado que tinham total liberdade para falar da 

forma que, ele sujeito da pesquisa, sentisse mais confortável; contudo, sempre que 

uma resposta ou palavra não era apresentada com clareza, fazendo uso da repetição 

de suas palavras, a fim de não induzir as respostas, busquei levá-lo a resgatar a idéia e 

desenvolver melhor sua argumentação. Como foram várias questões, em alguns 

momentos houve a solicitação de aprofundamento da resposta, possibilitando emergir 
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conteúdo suficiente para o propósito da investigação sobre as representações sociais 

dos sujeitos. 

Considerando a demanda de tempo para cada transcrição e análise 

preliminares das entrevistas, foi realizada uma entrevista por dia. Apesar da facilidade 

proporcionada pelo uso do gravador para os registros orais das entrevistas, esse 

aparelho não registra gestos, mudanças de postura no momento da entrevista e as 

expressões faciais. Assim, a cada entrevista gravada e finalizada, fiz uso da memória 

para fazer as observações complementares a cada fala, sempre que necessário. 

Para viabilizar a análise de conteúdo das entrevistas, elas foram todas 

transcritas tal e qual produzida pelas falas dos sujeitos durante a gravação. Fiz várias 

escutas das gravações, afim de não perder nenhum detalhe das falas, mesmo quando 

alguns hábitos de linguagem se faziam presentes, tais como: �né?�, �com certeza�, 

dificultando o entendimento para a transcrição, o fiz e consegui abstrair a idéia global 

do conteúdo para dar prosseguimento à pesquisa. 

 

 

4.2 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

 

 

4.2.1 Perfil dos Sujeitos da Pesquisa 

 

 

Depois da descrição do processo de coleta de dados, segue a apresentação 

dos dados e esclareço que a intenção foi realizar as primeiras aproximações de análise 

com alguns indicativos sobre como os professores entrevistados representam o ser 

docente.  

Quanto ao levantamento do perfil dos pesquisados, o objetivo foi caracterizar 

esse grupo de professores, que conforme Moscovici (1978, p. 32) �a codificação 

centrada no grupo tende a definir as modalidades de expressão do grupo a propósito de 

um objeto dado� e continua enfatizado que, �a interpretação dos resultados e a 

definição da amostragem implicam a escolha de variáveis que acreditamos darem conta 
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das tendências constatadas. A mais simples de determinar são a idade, o sexo, as 

categorias sócio-profissionais, o estado civil� (MOSCOVICI op.cit. p. 33). 
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Figura 1 � Gráfico da Faixa Etária dos Entrevistados 

 

 

Em relação à faixa etária a maioria dos entrevistados encontra-se com 26 a 

30 anos (4) índice que representa 57,14% da população alvo da pesquisa, conforme 

apontado no Gráfico 1. As demais faixas observadas correspondem a 14, 29% que 

equivale a 1 entrevistado com 20 a 25 anos; 14,29% que equivale a 1 entrevistado com 

36 a 40 anos e 14,29% que equivale a 1 entrevistado com mais de 46 anos. Portanto, a 

maioria dessa população é composta por jovens adultos que possivelmente estão em 

inicio de carreira na educação. 
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Figura 2 � Gráfico do Gênero dos Entrevistados 

 

 

Quanto ao gênero, a população revela em sua totalidade composta por 

mulheres, eu seja, 85,71% corresponde ao sexo feminino que neste caso equivale a 6 

dos 7 entrevistados e 14,29% corresponde ao sexo masculino que equivale a 1 dos 7 

entrevistados., conforme Gráfico 2. Esclareço que não houve intencionalidade de contar 

para esse estudo maior número de mulheres, visto que fiz convite para outros 

professores do sexo masculino mas, pela disponibilidade de tempo para a entrevista 

não foi possível obter suas contribuições. Porém, um fato chama a atenção, visto que, 

tanto na área da educação como na área da saúde observa-se contingente feminino em 

maior número, mas essa discussão não é pertinente nesta pesquisa especificamente, 

levando em consideração a problemática na qual se insere o presente estudo. 
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Figura 3 � Gráfico de Especialização dos Entrevistados 

 

 

No que se refere à especialização, 3 professores que equivale a 42,86% da 

população-alvo possuem 3 especializações, 2 professores que corresponde aos 

percentuais de 28,57% já fizeram 2 especializações e 2 professores que equivale 28,57 

tem 1 especialização. É interessante lembrar que aqueles que possuem uma única 

especialização são os realizaram seus estudos em Pós-Graduação com trânsito 

pedagógico em nível Lato Sensu. (Gráfico 3) 
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Figura 4 � Gráfico do Tempo de Atuação na Área da Educação 

 

 

O tempo de atuação na área da educação por parte dos entrevistados é 

variado entre o mínimo de 1 ano que equivale à 57,14% contando com 4 professores e 

o máximo de 13 anos o equivalente à 14,29% que corresponde a 1 professor. Entre 

esses índices revelou que 28,57% dos professores o correspondente a 2 professores já 

lecionam a 4 anos, conforme Gráfico 4. 

A análise geral dos dados que traçam o perfil dos entrevistados, indica 

algumas evidências a partir do micro-universo desta população-alvo pesquisada, que, 

apesar de não poder ser caracterizada como padrão, demonstra índices importantes de 

contexto em que se consolidam as relações dos pesquisados com a proposta deste 

trabalho e que de certa forma foram capazes de interpretações sobre suas possíveis 

representações sociais. 

Evidenciou-se que a população-alvo dessa pesquisa é composta em sua 

maioria (6 entrevistados � 85,71%) por mulheres, fato que pode ser justificado por 

questões culturais e históricas da formação social do Brasil. Em 1827, a Lei de 15 de 

outubro18 criava as primeiras escolas de ensino primário que dariam oportunidade para 

que as meninas pudessem freqüentá-las. Era prática comum a separação das salas por 

sexo e por esse motivo foi necessário admitirem mulheres para lecionar para as 
                                                 
18 Decreto Imperial de Outubro de 1827, Art. 7a . 
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meninas, esse foi o primeiro passo para se abrissem as primeiras vagas para o 

magistério feminino.  

Neste sentido, afirma Demartini (1991, p. 32) que �a escola Normal, então 

passou a representar uma das poucas oportunidades, se não a única, das mulheres 

prosseguirem seus estudos além do primário�. Segundo a autora, desde que foram 

criadas as primeiras Escolas Normais no Brasil, determinou-se através de legislação 

que o magistério público poderia ser exercido por mulheres. As discussões em torno da 

feminização
19  do magistério são, sem dúvida, muito complexas. Vale ressaltar, 

entretanto, que no final do século XIX algumas correntes de pensamento do cenário 

político nacional propunham que haviam diferenças, tidas como �naturais� entre homens 

e mulheres. E que as mulheres, em decorrência de suas constituições naturais, lhes 

cabiam o trabalho de socialização das crianças, trabalho este diretamente relacionado 

às funções maternais. Sob o ponto de vista da naturalização da condição feminina 

descrito acima, e na perspectiva da área médica, um importante trabalho pode ser 

consultado, elaborado pela Drª Elisabeth Meloni Vieira intitulado A medicalização do 

corpo feminino, editado pela Fiocruz, onde traz contribuições sobre o assunto. A 

pesquisadora baseou-se para a investigação em algumas Theses Inaugurais
20 

abrigadas no acervo da Biblioteca da Faculdade de Medicina da Universidade de São 

Paulo. Em sua obra cita: 

 

A idéia de �natureza feminina� baseia-se em fatos que ocorrem no corpo 
da mulher � a capacidade de gestar, parir e amamentar, assim como 
também a menstruação. Na medida em que essa determinação 

biológica parece justificar plenamente as questões sociais que envolvem 

esse corpo, ela passa a ser dominante, como explicação legítima e 

única sobre aqueles fenômenos. Daí decorrem idéias sobre a 

maternidade, instinto maternal e divisão sexual do trabalho como 

atributos �naturais� e �essenciais� à divisão de gêneros na sociedade 
(VIEIRA, 2002, p. 31-32). 

 

                                                 
19 Segundo Dicionário Online de Português feminização significa Ação ou efeito de feminizar 
Disponível em <http://www.dicio.com.br/feminizacao/> 
20 Estudo Teórico-Científico relativa aos estudiosos da área da Medicina. 
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Importantes estudos sobre as relações de Gênero e Magistério realizados 

por Almeida (1998) podem ser observados, segundo o percurso histórico desvelado por 

suas pesquisas: 

 

Do final do século XIX até as primeiras décadas do Século XX, 

mudanças socioeconômicas ocasionadas pela implantação do regime 

republicano no país, pelo processo de urbanização e industrialização, 

pelas duas guerras mundiais e seus efeitos nas mentalidades da 
sociedade da época, pelas conquistas tecnológicas representadas pela 

difusão dos meios de comunicação, coincidiram com a eclosão das 

primeiras reivindicações do feminismo que, nos países aonde chegou, 

atingiu várias gerações de mulheres, ao alertar para a opressão e para a 

desigualdade social a que estiveram até então submetidas (p. 26). 
 

Em estudo realizado por Gontijo (2009), da Universidade Federal de Minas 

Gerais, com base entre autores como Arroyo (2001), Nóvoa (1995) e Louro (1997), 

ressalta outras possibilidades para entendimento dessa realidade histórica: 

 

[...] No final do Séc. XIX, início do Séc. XX, as mulheres têm 

sistematicamente ampliadas suas atividades do domínio privado para o 

âmbito público. Esse momento histórico pode ser considerado como 

sendo de emancipação feminina. Com a expansão capitalista 

percebemos que houve uma maior demanda para que a mulher se 
inserisse no mercado de trabalho como força produtiva e como geradora 

de capital. [...] Uma massa feminina insere-se no mercado de trabalho, 
porém notamos que algumas profissões são escolhidas (ou serão 

determinadas?) como ideal para eles. Questiono porque acredito 
ideologicamente muitas vezes nossas escolhas são condicionadas, à 

medida que as profissões referidas geralmente são aquelas que se 

assemelham à vida doméstica. Profissões como Enfermagem, 

Magistério, Pedagogia são pensadas como uma extensão do lar. Um 

espaço de trabalho considerado como possível de conciliação entre a 

vida pública e privada da mulher. [...] Guacira Lopes Louro (1997:450) 
em seu texto Mulheres na Sala de Aula frisa que no final de século XIX, 
inicio do século XX, o magistério transforma-se em trabalho de mulher. A 
justificativa do discurso centrava-se na idéia de que as mulheres tinham, 
por natureza, uma inclinação para o trato com as crianças, que elas 

eram as primeiras e naturais educadoras, portanto, nada mais adequado 
do que lhes confiar a educação escolar dos pequenos. [...] Para tanto 

seria importante que o magistério fosse também representado como 

atividade de amor, de entrega e doação. A ele acorreriam aqueles que 
tivessem vocação (p. 207). 
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Em relação à faixa etária a pesquisa revelou que 4 entrevistados que 

corresponde ao percentual de 57,14%, maior índice, apresentam idade entre 26 a 30 

anos, fato que identifica, talvez, um curto percurso de formação e maturação 

profissional. Alguns estudos destacam a solidão e o isolamento que tomam conta do 

professor recém formado que, possivelmente pode ser fruto de inexperiência e 

insegurança no inicio de carreira (MARIANO, 2005). Seguindo as idéias do mesmo 

autor, o professor em inicio de carreira ao deparar-se com a realidade de seu trabalho, 

apoiando-se em crenças e desejos, pode desenvolver conflitos e/ou preocupações 

referentes à educação, possam afetá-lo em suas construções psíquicas. 

A questão que envolve a especialização da população-alvo deixou evidente 

que todos os professores freqüentaram pelo menos uma especialização. Este dado é 

relevante porque para participar deste estudo, o professor deveria ter cursado Pós-

Graduação para enfermeiros com trânsito pedagógico, condicionante atrelada ao 

problema da presente pesquisa descrito na introdução do trabalho. Feito o 

esclarecimento devido o resultado obtido com o percentual de 42,86% (3 professores) 

para 3 especializações, seguidos dos percentuais de 28,57% (2 professores) com 2 

especializações e 28,57 (2 professores) com 1 especialização. Esses indicadores 

sugerem que há necessidade de aprimorar conhecimentos para o enfrentamento da 

sala de aula. 

As crescentes exigências colocadas para a formação de professores, 

acabam acontecendo pelas reformas educacionais ocorridas nos últimos anos que tem 

sua abrangência, não só no plano da formação inicial, mas em qualquer área de 

conhecimento. Essas exigências trazem também, desdobramentos para a formação 

continuada que comunga com o argumento da ampliação e da permanente re-

atualização profissional, que segue a lógica da empregabilidade, a chamada reciclagem 

de conhecimentos que acaba por se apresentar como obrigação não só para o 

professor, mas, como também, para outros profissionais de outras áreas de 

conhecimento (MASCARENHAS, 2008). 

O mesmo autor afirma que, esses profissionais buscam instrumentos para 

lidarem com novos problemas, necessidades e desafios de um mercado de trabalho 
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que se apresenta em constante modificação suscitando a busca de cursos de 

atualizações ou de especializações. 

Após a elaboração do perfil dos entrevistados, os conteúdos das entrevistas 

receberam atenção especial e delineou a continuidade da apresentação dos dados 

coletados como pode ser verificado a seguir nos comentários das entrevistas realizadas. 

 

 

4.2.2 Comentando as Entrevistas 

 

 

Para organização dos dados coletados através das entrevistas, sem perder 

de vista o referencial teórico das representações sociais, sinalizo mais uma vez que 

para este estudo recorro à técnica da análise de conteúdo que permite ao pesquisador 

fazer recortes importantes obtidos no universo da pesquisa de campo realizada. 

Pela leitura flutuante das entrevistas, intercaladas por novas escutas das 

gravações das entrevistas e levando em consideração o objetivo desse estudo que é 

detectar as representações sociais dos professores enfermeiros do Ensino Técnico em 

Enfermagem, onde optei pela análise das mensagens obtidas através das respostas 

dos entrevistados sobre suas representações do que é �ser docente� nesse nível de 

ensino. 

Um critério importante para se alcançar os objetivos pretendidos foi a 

homogeneidade das respostas dos professores que sinalizaram as representações 

sociais dos sujeitos sobre a docência. A homogeneidade da qual me refiro está em 

acordo como o que reforça Franco (2008) quando diz que: 

 

[...] as entrevistas realizadas para captar a mensagens sobre 
determinado tema, devem: (todas elas) conter questões que se referem 

ao tema escolhido; respostas dadas às questões formuladas devem ser 

obtidas mediante utilização de técnicas semelhantes em situações, 

igualmente, semelhantes; e, devem, também ser realizadas por 

indivíduos similares (p. 54-55). 
 

Entre as várias possibilidades para a análise de conteúdo, em particular para 

a presente pesquisa, optei para o tratamento e discussão dos dados a técnica de 
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Análise Temática. Segundo Bardin (2008, p.106) �[...] estudar motivações de opiniões, 

de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc.� pode se constituir em um 

recorte importante para dar sentido à temática da pesquisa, visto que, o tema é uma 

unidade de registro ou unidade de significação que corresponde ao sentido do que se 

investiga. 

A Análise Temática ou investigação do tema �[...] é rápida e eficaz na 

condição de se aplicar a discursos diretos (significações manifestas) e simples� 

(BARDIN, 2008, p. 153). A uma afirmação sobre determinado assunto, normalmente 

associa-se o tema, permitindo grande quantidade de relações, podendo ser expresso 

através da comunicação escrita, expresso por palavras, frases ou resumos. Quando 

realizamos a investigação do tema, podemos descobrir os núcleos de sentido, em 

acordo com seu aparecimento ou repetição no texto, ou seja, a �[...] presença de 

determinados temas denota os valores de referência e os modelos de comportamento 

presentes no discurso� (MINAYO, 2004, p. 208-209). 

Para Turato (2003, p. 442) 

 

A análise temática é a mais simples das análises e procura nas 

expressões verbais ou textuais os temas gerais recorrentes que fazem a 

sua aparição no interior de vários conteúdos mais concretos, portanto, 

uma primeira forma de caracterização e subcategorização constituindo o 

corpus. 

 

A partir de agora faço a apresentação dos dados obtidos através das falas 

dos sujeitos da pesquisa extraídas das entrevistas, que foram agrupadas em duas 

temáticas utilizando as respostas que se adequam, primeiramente, aos 

motivos/percepções do que é ser docente  e, em segundo, os sentimentos revelados 

por esses docentes sobre ser docente. Acredito que estas duas temáticas, que para 

este estudo se revelaram, serviram para categorizar a análise das entrevistas com duas 

relações entre os temas acima descritos, que são os motivos e percepções sobre o 

saber/fazer para atuarem como docentes e, também, as percepções de 

satisfação/insatisfação, relacionadas aos sentimentos de ser docente. Esclareço, 

também, que a partir de agora, quando recorrer ao uso das palavras professores, 

docentes e sujeitos, estarão incluídos nessa indicação professores e professoras. 
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A percepção de posicionamento, por vezes, idêntico entre a população-alvo, 

observada na presente pesquisa, pode ser indicativo de confirmação de que em 

pequenos grupos existem representações sociais que permeiam o grupo de 

professores investigados, através de fragmentos das falas dos sujeitos e de como se 

manifestaram quando questionados sobre os motivos que o levaram para a docência. 

Fiz a organização através de quadros apresentando as questões e as respostas obtidas 

dos sujeitos e, através dos fragmentos de frases e/ou palavras demonstraram possíveis 

aproximações com as representações socais desse grupo. Esclareço que não fiz uso 

das respostas na íntegra, mas trago as falas que, através do meu olhar, se revelaram 

significativas para o estudo das representações sociais sobre o que é ser docente. 

Como se trata de material rico para análise reservei para este momento somente parte 

dele, tendo em vista o que julguei estar em acordo para esclarecer o problema dessa 

pesquisa especificamente. Fiz agrupamento de algumas questões que, no meu 

entendimento, revelam representações importantes, levando em consideração as 

temáticas acima descritas. O leitor poderá consultar o Anexo A onde terá acesso a todo 

o conteúdo das entrevistas como os Professores. 

 

Quadro 1 � Respostas dos Professores à questão: Quais foram os motivos que o/a 

levaram a ser professor, alem de ser enfermeiro/a? Professores registrados pelos 

números de 1 a 7, segundo a ordem cronológica das entrevistas 

 

Professores Respostas 

P1  Procura constante pelo conhecimento [...] 
P2  Ter outra opção de trabalho [...] outra �carta na manga�[...] 
P3  Tive vários professores que, na verdade, acabei me espelhando 

neles [...] 
P4  Sempre gostei de ensinar [...] trabalhar como docente para 

mudar a realidade que a gente tem hoje [...] 
P5  Ter que continuar estudando [...] Preciso trabalhar e as aulas 

acabam sendo minha fonte de renda principal [...] 
P6  Vontade de ensinar o que eu sabia. 
P7  Salário bom [...] fins de semana livres [...] achava também mais 

fácil do que trabalhar em um hospital [...]  
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Dentre os motivos que conduziram os professores para ingressar na área da 

Educação, evidenciou-se que os professores P1, P4, P5 e P6 demonstraram 

preocupações com o conhecimento e com o ensinar, como motivos que os levaram à 

assumir a docência. Apenas o professor P4 revela motivação para o trabalho docente 

com uma preocupação em possíveis transformações sociais através dessa atividade. O 

quadro revelou também que os professores P2, P5 e P7 salientaram sobre suas 

motivações atreladas às questões da remuneração do trabalho docente. 

O professor P2 revela em sua resposta que a docência se revele como outra 

opção de trabalho o que sugere que a docência não é sua primeira opção. A profissão 

de enfermeira está mais presente em suas representações, visto que ela se referiu à 

atividade docente como uma carta na manga, deixando evidente que se não houver 

chance no mercado de trabalho da área da saúde, sua segunda opção é �ser 

professora�. 

Em contra partida, o professor P7 chamou atenção para seus motivos em 

assumir a profissão docente que dizem respeito ao bom salário e, o que ficou mais 

contundente em sua fala foi referir-se ao trabalho docente como uma atividade fácil. A 

profissão tida como fácil, que foi evidenciada pelo sujeito P7, pode ter sido verbalizada 

com a intenção de fazer a relação com o trabalho de enfermagem que muitas vezes, 

através dos repetidos plantões, furta desses profissionais o fim de semana de descanso, 

o lazer familiar, além de, muitas vezes, exigir força física para o trato de pacientes 

debilitados e sem condições de autonomia humana de seus movimentos mais simples. 

Um dado que se apresentou em evidência discreta, porém, não menos 

importante foi a resposta do professor P3, onde fez referência aos professores que 

fizeram parte de sua trajetória formativa e que, alguns serviram de modelos para refletir 

sobre seu trabalho docente. Esse dado sugere que os conhecimentos pedagógicos, 

foram aprendidos, também, com antigos professores, ou seja, existem professores que 

passaram e outros que ficaram. Em acordo com D�Ambrósio (2003, p. 91), �[...] cada 

indivíduo tem sua prática. Todo professor, ao iniciar sua carreira, vai fazer na sala de 

aula, basicamente, o que ele viu alguém fazer, que o impressionou, fazendo. E vai 

deixar de fazer algo que viu e não aprovou�. 
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Seguindo em análise às respostas obtidas através dos professores P1, P4, 

P5 e P6 em que revelaram como motivos a busca por conhecimentos e também a 

possibilidade de ensinar algo a alguém.  Portanto, em acordo com as respostas 

conhecimento/ensinar traduzidas nas falas procura constante pelo conhecimento; 

continuar estudando; sempre gostei de ensinar; ensinar o que sabia permeiam as 

representações que os motivaram em trilhar os caminhos para a docência destes 

professores. Nesse momento me aproprio das contribuições de Pimenta (1999) 

 

[...] conhecer significa estar consciente do poder do conhecimento para 
a produção da vida material, social e existencial da humanidade. [...] se 

entendemos que conhecer não se reduz a se informar, que não basta 
expor-se aos meios de informação para adquiri-las [...] chegar ao 
conhecimento, então parece-nos que a escola (e os professores) tem 
um trabalho a realizar [...] (p. 22). 

 

Vale ressaltar que a atividade docente pode ser mediadora entre a sociedade 

da informação e os alunos, no entendimento de possibilidades e através do 

desenvolvimento de reflexões para adquirirem a sabedoria necessária à permanente 

construção do humano. Por meio desse argumento entendo que a educação é um 

processo de humanização com finalidade de proporcionar aos indivíduos participantes 

do processo civilizatório na perspectiva de levá-lo adiante. 

 

Quadro 2 � Quando indagados sobre: A) O que tende mais em você o enfermeiro/a ou 

o professor/a? e B) Como se percebe como professor? 

 

Professores Respostas 

P1  A - Ser enfermeiro [...] uma imagem ruim [...] A Educação é um 

bom começo para tentar reverter isso [...] como agente de 
transformação 

 B � Um agente de transformação, que é peça fundamental na 

sociedade [...] ter influência direta no processo saúde/doença da 

sociedade 
P2  A - Professora, com certeza [...] gosto de dar aula, eu me sinto 

bem dando aula. 
 B � Procuro ser inovadora [...]Sou uma pessoa que procuro estar 

preparada o máximo possível para estar dando aula. Me defino 

uma boa professora. 
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P3  A - Primeiramente sou Enfermeira e, em segundo, é ser 

Professora. Vem primeiro a formação. 
 B � [...] foi assustador, porque, de repente você passa de 

aluno...e se vê responsável , como profissional, responsável por 

tantas pessoas. Percebo o que está acontecendo (se refere a 
sala de aula) e tento me colocar como professor, no lugar deles. 
Não ficar �eu sou o professor, sei tudo e eles não sabem nada�. 

P4  A � O que realiza mais...não tem como separar eu acho...porque 

a gente é as duas coisas ao mesmo tempo. O enfermeiro ele é 

docente o tempo todo. Eu me vejo como docente o tempo todo e 
como enfermeira. Então mesmo lá prática do Hospital eu estou 

sempre ensinando alguma coisa, então estou sempre praticando 

a docência, não tem como separar. Eu me sinto enfermeira 

enquanto docente e docente enquanto enfermeira, não tem como 

separar. 
 B - Eu tento fazer uma aproximação com a turma eu acho que a 

relação aluno-professor tem que ter confiança, então ele tem que 

acreditar que aquela informação que eu estou colocando é 

segura, é precisa e que realmente é aquilo que ele tem que levar 

para frente. [...] Acho que tem que existir essa relação de 

confiança. Sempre que eu atuo, procuro trazer a realidade para 

dentro da sala de aula, mesmo que a realidade seja diferente da 
teoria, eu coloco o que é a teoria e o que é a realidade. Procuro 

preparar o aluno para o que ele vai encontrar na vida profissional 
no hospital isso faz com que o aluno confie no professor. [...]E 
quando eu estou atuando como professora em campo de estágio 

faço o inverso trago a teoria confrontando com o que eles estão 

vendo e como poderão trabalhar e assim o aluno vai percebendo 

o valor da sala de aula e o valor da atuação prática. 
P5  A � Professora [...] tenho uma visão mais docente que 

assistencial, e com certeza me sinto mais reconhecida e 
realizada como professora. [...]na escola me sinto realizada . 

 B - Como uma profissional séria, dedicada, sempre em busca de 

solucionar as duvidas dos alunos, [...] decepcionada com alguns 
comportamentos dos alunos [...] frustrada da própria condição do 

professor e de como a profissão está desvalorizada, mas eu 

gosto do que faço. 
P6  A - Ser Professor, porque eu consigo passar idéias para um 

maior número de pessoas e isso tem muito peso para mim. Ser 

Professa me realiza mais, porque dá uma satisfação muito 

grande quando você ensina e mais à frente você vê ele (aluno) 

praticando as coisas que você ensinou de uma maneira boa 

evidentemente, porque também pode te deixar triste. E ainda, 

quando o aluno te diz assim: �Isso aqui aprendi com você, vejo 

que dá certo...é assim mesmo que faz�...é nesse momento então 

que me realizo, muito mais como Professora. 
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 B - Eu me percebo mais importante, parece que eu fico possuída 

[...] porque a postura da enfermeira tem que ser diferente da 
postura da professora. 

P7  A � Acredito que ser professor, pois mesmo com um salário 

menor que do hospital o ambiente de trabalho é melhor. [...] Já 

trabalhei durante um tempo em hospital também, mas não me 

identifiquei muito com o local e voltei a lecionar. [...] lecionando 
consigo ensinar o que é o correto na enfermagem diferentemente 

do hospital onde as pessoas (algumas) fazem as coisas �de 

qualquer jeito o do jeito que dá menos trabalho�. 
 B - Acredito que sou uma boa professora. Sou exigente [...] 

Reprovo quando o aluno não demonstrou conhecimento. Apesar 

disso, nunca nesses quatro anos reclamaram do meu jeito.  
 

Quando inquiridos sobre como se percebem em suas atividades profissionais, 

ou seja, o que é mais presente em suas vidas a profissão de enfermeiro ou profissão de 

professor em conformidade com a questão A, P3 demonstrou-se, diferente dos demais 

por falar enfaticamente que se percebe enfermeiro e que a profissão de Professor 

ocupa segundo lugar. Observando o professor P1 percebeu-se que este demonstrou 

clareza em sua resposta quanto a questão A, onde revelou-se a tendência em 

identificar-se mais com o profissional de saúde do que com o professor, embora este 

professor durante a entrevista tocava na profissão docente porém em seu discurso a 

imagem do enfermeiro foi mais carregada de representações. Portanto, recorrendo as 

minha impressões no momento desta entrevista, ficou evidente sua posição colocada 

nas entrelinhas (gestos, risos, nervosismos, exemplos) da entrevista e percebida pelo 

olhar atento do pesquisador.  

Os professores P2, P4, P5, P6 e P7 deixaram claro em suas respostas que 

se percebem professores porque: gostam de dar aulas; acredita ser professor-

enfermeiro e vice e versa; são mais reconhecidos; gostam de passar idéias; gostam do 

ambiente da escola. E, complementaram na pergunta B suas respostas com 

representações da primeira resposta. 

Percebeu-se que o grupo buscou representações que mais se adequaram 

com o modo que percebem a profissão docente traduzidas por palavras como ser 

inovador em sua aula; se preparar para as aulas. Diferente foi a resposta do professor 

P6 que se sente possuído. Esta colocação, estar possuído, acredito ser suis generis e 

para ter clareza sobre a mensagem enviada por este entrevistado recorri à gravação da 
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entrevista várias vezes e ao meu diário de anotações para ter clareza da fala do sujeito 

e percebi que foi utilizada a expressão possuída na intenção de referir-se ao professor 

como um ser encantado, aquele que ter magnetismo para seduzir o outro e para tanto, 

como diz o entrevistado,incorporando a postura de professor,que é diferente da postura 

da enfermeira, ou seja, uma maneira (modo) de ser professor. 

Nesse grupo de respostas as representações sociais que emergiram dos 

entrevistados, puderam ser entendidas na relação com o compromisso social do 

professor, que segundo Flores (2003, p. 140-141) �desempenha um papel fundamental 

na promoção de uma sociedade mais justa [...] devem desenvolver a capacidade de 

analisar as implicações da prática profissional, de modo a tornar a escola e a sociedade 

mais humanas, justas e democráticas�. 

Nesta perspectiva, verificou-se a dupla direção na relação social/prática, na 

qual se, �[...] representações são tomadas como condição das práticas são também 

agentes de transformação das representações� (ROUQUETTE, 1998, p. 46). A 

reconstrução das representações sociais se faz pela mediação da cultura, das 

exigências e demandas postas pelo meio, que são interiorizadas e devolvidas como se 

fora uma dimensão individual. Destaque-se que isto não é um processo do qual há 

plena consciência, mas é uma categoria de conhecimento que é construída 

internamente, porém, por um processo de mediação. 

 

Quadro 3 � Questões sobre o significa ensinar e aprender? 

 

Professores Respostas 

P1  Ensinar= dominar um assunto e fazer o outro entender 
 Aprender= capacidade de dominar situações 

P2  Ensinar= passar conhecimento 
 Aprender= aberto para aprender 

P3  Ensinar= estudar; troca de conhecimento 
 Aprender= absorver conhecimento 

P4  Ensinar= transmitir o seu conhecimento 
 Aprender= absorver conhecimento; aprendizado é constante; 24 

horas 
P5  Ensinar= possibilitar o outro em ver o mundo de forma diferente; 

abrir uma cortina para o outro 
 Aprender= aspirar novas possibilidades de escolhas, opiniões e 
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funções  
P6  Ensinar= passar mensagem e perceber que na atitude do outro 

você causou modificação. 
 Aprender= quando o aluno atingiu o objetivo; quando o aluno não 

inventa, tem lisura no que fala 
P7  Ensinar= passar conteúdo que se tem domínio  

 Aprender= adquirir conhecimento de um assunto 
 

Na leitura do Quadro 3, quanto às representações sobre ensinar evidenciou-

se a seguinte leitura: P1 e P7 demonstraram em suas resposta a relação de ensinar 

com o conteúdo trabalhado em sala, ou seja, ensinar é dominar ou passar conteúdo. Os 

professores P2, P3, P4 e P6 revelam seus entendimentos sobre a questão fazendo a 

relação entre ensinar com conhecimento na perspectiva Professor/Aluno, ou seja, o 

professor tem o conhecimento e transmiti/passa para o aluno. E, por último, de forma 

única o professor P5 relaciona ensinar com leitura de mundo e que o professor é a 

pessoa, o profissional que descortina o mundo para o aluno. 

O Quadro 3 demonstrou também a representação dos sujeitos sobre 

aprender e revelou-se na seguinte ordem: P3, P4, P5, P6 e P7 demonstraram suas 

atenções na relação entre aprender com absorver conhecimento. O professor P1 

referiu-se ao aprender como capacidade de dominar situação o que sugere a relação 

entre aprender com a prática, ou seja, aprende-se para executar/controlar algo. Em 

contra-partida o professor P2 não deixa clara sua posição sobre o percebe sobre o que 

é aprender, mesmo recorrendo à gravação da entrevista não foi possível a clareza de 

entendimento da resposta porque utiliza estar aberto que, no meu entendimento, é um 

termo vago, e,  embora tenha insistido com o entrevistado no momento do encontro 

sobre esclarecer melhor sua posição, não  obtive sucesso. 

Das respostas sobre a representação do que é ensinar evidenciou-se que P1 

e P2 deixaram clara a relação que percebem entre o ensinar com os conteúdos 

propostos nos ambientes escolares. Quando utilizaram as palavras dominar/passar 

conteúdo poderíamos pensar que essa postura denota receio em pronunciar a palavra 

transmitir, termo que se aproxima do paradigma de educação tradicional em que o 

professor é visto como transmissor do conhecimento. Por outro lado, observou-se que 

todos os professores se mostraram preocupados com a efetivação do ensinar 
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nominado de diferentes formas, pois demonstraram preocupação em encontrar 

possibilidades de caminhos que possam conduzir o aluno ao crescimento intelectual, 

em atribuir significado concreto aos conteúdos na relação com a vida cotidiana que vem 

em encontro com a categoria saber/fazer proposta para este estudo, levando em 

consideração os motivos e as percepções sobre ser docente para a população-alvo 

desta pesquisa. 

Nessa discussão é oportuno trazer as idéias de Morais (1986) quando se 

prefere ao conceito de ensinar, que em sua concepção é: 

 

[...] uma forma de intervir em vidas humanas, mas pelo convite e não 

pela invasão. Uma coisa é convidar o educando a viver e esgotar 

conflitos naturais da vida, outra muito diversa é o mestre passar-lhe 
visões do mundo que vêm de dentro dos seus conflitos pessoais, pois é 

neste ponto que se dá o engendramento de desencontros interiores 
intensamente transmitidos aos alunos. Já se disse: nem nós podemos 

caminhar o caminho do aluno por ele, nem este pode caminhar o do 
mestre; o máximo que se pode fazer é ambos descobrirem juntos 

conflitos comuns para que, sendo companheiros de uma jornada, tentem 
superá-los � do campo pessoal ao político amplo. (p. 34-35. grifo do 
autor). 

 

A reflexão sobre a questão pode ser interpretada na perspectiva de ressaltar 

que a aventura de ensinar se dá num espaço definido que é o interior da sala de aula, 

em nome da busca de um conhecimento específico. O espaço da sala de aula será o 

ambiente onde se mesclam a dinâmica do relacionamento humano com a exploração 

temática de conteúdos. E, é nesta conjugação que se traduz no grande teste para 

quantos se propõem a ensinar. 

Em paralelo ao conceito de ensinar podemos acrescentar os saberes 

necessários para a prática se concretizar e como aponta Pimenta (1999, p. 24) 

afirmando que 

 

[...] para saber ensinar não bastam a experiência e os conhecimentos 
específicos, mas se fazem necessários os saberes pedagógicos e 

didáticos� e prossegue na argumentação quando enfatiza a necessidade 
de �reinventar os saberes pedagógicos a partir da prática social da 

educação� (p. 25). 
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Pensar a educação e, em específico, a formação de professores é pensar no 

desafio de se partir da realidade existente para renovar métodos e sistemas de 

organização curricular articulando escola com o trabalho docente sem deixar de 

considerar, também, para se ter êxito, a formação contínua dos professores. Em acordo 

com Pimenta (1999) �a especificidade da formação pedagógica, tanto a inicial como a 

contínua, não é refletir sobre o que vai fazer, nem sobre o que se deve fazer, mas sobre 

o que se faz� (p. 26). 

Ao concentrar a reflexão sobre os resultados dessa pesquisa, na perspectiva 

de identificar as representações sociais, compartilhada pela conversação, norteada 

pelos questionamentos pré-estabelecidos e, conseqüentemente pelas respostas dos 

professores, evidenciou-se suas formas de pensar o que é ensinar, traduzida pela 

palavra conhecimento. 

Essas reflexões são indispensáveis para pensarmos o que significa ensinar 

que está presente nas representações dos professores, como afirma Duran, em seu 

estudo Representações sociais de professores em formação sobre profissão docente, 

 

[...] Estudar Representações Sociais de professores significa procurar 

compreender como vão sendo construídas tais representações, 

compreender o próprio processo de sua constituição, processo que 

envolve uma análise sobre como os conhecimentos de vida, os saberes, 
vão sendo constituídos em determinados contextos sociais e no próprio 

processo formativo (DURAN, 2009). 
 

Observou-se ainda nas respostas dos professores, deste estudo, que os 

professores P3, P4, P5, P6 e P7 se mostraram preocupados com a questão do 

aprender quando se referiram ao cuidado que o professor deve ter em identificar no 

educando como foram aprendidos os conteúdos ensinados por eles, enquanto 

professores. Nas respostas dos sujeitos revelaram-se as palavras absorver 

conhecimentos/atingir objetivos que podem ser reveladoras porque, uma vez que, 

ensinado determinado conteúdo, este será digerido pelos alunos tanto com a finalidade 

de se atingir o esperado, como também, que o educando aprenda demonstrando de 

forma prática o aprendido, portanto, terá conhecimento. 

As questões que envolveram como o conhecimento se deu através da 

aprendizagem pode ser entendido sobre vários olhares e por vários autores da área da 



88 

educação, mas aqui reservei espaço especial para a contribuição de Luckesi (2008) 

quando se refere ao conhecimento e diz que: 

 

O conhecimento é a compreensão inteligível da realidade, que o sujeito 

humano adquire através de sua confrontação com essa mesma 

realidade. Ou seja, a realidade exterior adquire, no interior do ser 
humano, uma forma abstrata pensada, que lhe permite saber dizer o que 
esta realidade é. A realidade exterior se faz presente no interior do 

sujeito do pensamento. A realidade, através do conhecimento, deixa de 

ser incógnita, uma coisa opaca, para se tornar algo compreendido, 
translúcido (p. 122). 

 

Quando Luckesi faz essa consideração não desconsidera o conhecimento 

como também �aquilo que adquirimos nos livros, nas aulas e nas conversas, mas com o 

objetivo de alcançar entendimento da realidade� (op. cit., p. 122). O que o autor coloca 

é que, o que está à frente é primeiramente a realidade e não a retenção de informações 

que estão contidas nos livros. As informações contidas nos livros funcionam como 

auxiliares para o entendimento da realidade porque, por si só já são representações do 

conhecimento de um sujeito humano, em particular, sobre determinada realidade. 

As falas dos sujeitos traduziram além do saber, o fazer, que segundo os 

professores-alvo, constituem o ser docente. Esse saber e fazer apresentados nas 

respostas dos professores podem envolver uma dimensão de reflexão, entendida como 

a busca de um fazer melhor. 

A persistência e a sedimentação de concepção da ação docente, nesse caso 

quando o professor se representa como transmissor do conhecimento, percebida nas 

representações dos docentes, essa percepção, levada a noção de representação social, 

pode perpassar pelos conceitos que são formados pelos mecanismos de objetivação e 

ancoragem. 

Portanto, refletir sobre a construção social do que é ser um bom professor 

para esses professores guardam os atributos de uma pedagogia tradicional, porém, 

esforçam-se em ressignificá-la, porém, sem abrir mão de valores tradicionais. 

Ainda refletindo sobre a categoria em que o professor estabelece relação 

com o sentir e o saber, estão inseridas as representações do ser docente como o 

agente que se transforma e transforma o aluno. Os sujeitos revelaram que ensinar e 
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aprender pode acontecer no mesmo tempo, ou seja, no ensinar transformam o aluno e 

no aprender o aluno se transforma o que incide a um aprender na prática. Aliado a essa 

questão coloca-se a satisfação, a realização em perceber o aluno produto de seu 

trabalho enquanto docente. Em acordo, Souza (1996, p. 125-130) afirma que �ser 

professor implica um processo de fazer a docência, uma vez que, nesse processo está 

determinado pela relação, meios e fins, onde o aluno é considerado o produto final.� 

As representações sociais da população-alvo desvelaram quanto ao ensinar 

e ao aprender, elementos inter-relacionados, uma vez que, no ato de ensinar o 

professor aprende, ou seja, é agente transformador e é transformado no processo. 

O Quadro seguinte do presente trabalho traz a segunda temática, conforme 

delineado anteriormente onde são destacadas as questões sobre os sentimentos 

revelados pelos professores para exercer a profissão na área da educação. No recorte 

proposto às categorias que serviram para a análise foram a satisfação e a insatisfação 

como o trabalho docente. 

 

Quadro 4 � Sentimentos revelados/representados pelos Professores para o exercício 

da profissão docente 

 

Professores Respostas 

P1  Professores são pessoas supostamente mais evoluídas. 
 Você é tratado de forma diferente quando fala que é professor. 

Isto é interessante porque te respeitam um pouco mais. 
 Feliz daquele que ensina o que sabe e aprende o que ensina. 

Essa é uma sensação muito legal. 
 É muito gostosa a sensação de você saber que fulano captou 

tudo o que você disse. 
 A educação abre portas. É gratificante 

 
P2  Apaixonei-me pela profissão. 

 Você tem que respeitar o aluno e o aluno tem que te respeitar. 
 Eu sempre respeitei os meus professores, só que hoje eu vejo 

que o professor, ele tem muito mais valor. 
 Eu dou muito mais valor a essa profissão do que antigamente. 
 Ele (professor) em que se preparar para a aula. 
 Eu achava fácil e hoje acho dificílimo  
 O aluno é o espelho do professor. 
 Eu sinto alegria, gosto de ensinar 
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 Me dá prazer imenso[...] acho prazeroso  
P3  Assustador [...] o primeiro momento. 

 Para mim está sendo gratificante 
 Eu achava que era um bico, eu nunca achava que era como uma 

profissão [...] não é fácil assim. 
 Hoje eu sei ...que é responsabilidade, quanta responsabilidade. 
 O profissional docente é um guerreiro. 
 Eu não sabia que era preciso estudar tanto. 
 É gostoso, não sabia que era assim. 
 Fico toda hora me policiando porque sei que o que eu falo tem 

grande peso para eles (alunos). 
P4  O aluno tem confiar no Professor. 

 Eles (enfermeiros) têm a gente (professor) como referência [...] 

isso é importante valoriza a nossa figura dentro do hospital. 
 Professor está sempre mais atualizado. 
 A docência é um trunfo em nossas mãos. 
 O professor tem que ser exemplo [...] os alunos se espelham 

muito na gente. 
 O professor é um mediador do processo ensino-aprendizagem. 
 O professor tem que ter aptidão, vocação [...] tem que gostar, ter 

amor e tem que dar prazer e se reconhecer na profissão. 
 Não é um bico, um serviço extra 
 Eu tenho que levar o ensinar com responsabilidade [...] 

compromisso. 
 Gosto mais da sala de aula do que campo de estágio. 
 Se você quer ser docente tem que ter jogo de cintura. 

P5  Tenho uma visão mais docente que assistencial. 
 Me sinto mais reconhecida e realizada como professora 
 Decepcionada com o comportamento dos alunos. 
 Frustrada da própria condição do professor e de como a 

profissão está desvalorizada, mas eu gosto do que faço. 
 Quando sabem que sou professora me vêem como exemplo, sou 

sempre elogiada. 
 Me vejo mais educada e refinada que os outros (refere-se aos 

enfermeiros que não professores) 
 As pessoas te respeitam e sabem que você tem algo mais. 
 O professor tem ter responsabilidade. 
 O professor é aquele que norteia, direciona é o exemplo. 

P6  Ser professora me realiza...me dá satisfação. 
 Me percebo mais importante. 
 O professor tem uma missão. 
 Ensino tão bacana na sala de aula 
 Professor é um mito. 
 Professora [...] uma pessoa a ser muito respeitada. 
 Eu acho que se você é autentica , você tem educação e você vai 

saber a medida certa de interferir, de falar, no tom adequado. 
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 O professor é referência 
 Pra mim professor não é um bico é profissão. 
 O professor dá o norte, dá o tom é a referência. 
 Eu sinto um peso muito grande em ser professora. 
 Professor tem que ser autor, ser verdadeiro e acreditar no seu 

trabalho [...] ter compromisso [...] estudar, estudar e estudar. 
 É se importar verdadeiramente pelo desejo do outro. 

P7  Acredito que sou uma boa professora. 
 Professor tem acertar sempre. 
 Professor é troca de experiências. 
 O professor tem que ter honestidade, competência, bom 

relacionamento e postura. 
 Tratar o outro com respeito e carinho. 
 Ser professor é gratificante 
 Acredito que o professor deveria ser melhor remunerado. 

 

A partir dos fragmentos das respostas dos sujeitos da pesquisa, 

evidenciadas no Quadro 4, reunidos na temática de sentimentos dos professores em 

relação ao exercício da profissão docente e tendo como categoria norteadora para este 

momento a satisfação e ou insatisfação desses professores sobre seu trabalho docente, 

evidenciou-se que todos os professores foram unânimes em verbalizar a atividade 

docente como gratificante; prazerosa, realizadora e que causa felicidade.  

Os professores P1, P2, P4, P5 e P6 se dizem satisfeitos em ensinar/aprender 

e acrescentam que o papel do professor é de mediador ou norteador desse processo. 

Outro dado relevante evidenciado por este estudo diz respeito ao sentimento de 

satisfação percebido nas falas dos professores P1, P5 e P6 referindo-se aos 

professores como um ser de respeito. Os professores P2, P3 e P6 ressaltaram sua 

satisfação representada pela palavra referência, ou seja, o professor é visto como uma 

referência dentro do sistema educativo. Seguindo a evidência das respostas os 

professores P4 e P5 referiram-se ao professor como sendo um exemplo a ser seguido. 

Ainda na leitura dos dados obtidos os professores P1, P2, P3, P4 e P6 

utilizaram para representar a satisfação de ser docente e traduziram seus sentimentos 

em relação ao professor como sendo pessoas evoluídas, estudiosas e autores. Já o 

professor P4 utilizou palavras como aptidão e vocação, enquanto o professor P5 

revelou que, geralmente, ser professor é ser uma pessoa mais educada, mais refinada. 
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O professor P6 evocou as palavras mito, missão para expressar seu sentimento de 

satisfação em exercer a atividade docente. 

Quando abordados sobre os sentimentos de satisfação na carreira de 

professor, evidenciou-se nas palavras do professor P1 que a educação abre portas e os 

professores P4 e P6 afirmaram que se sentem satisfeitos é não vêem a docência como 

um bico e sim como uma profissão e ressaltou o P4 que ser professor é ter um trunfo. 

Quanto aos sentimentos dos professores que demonstraram insatisfação o 

professor P5 demonstrou-se decepcionado com a disciplina dos alunos e frustrado pela 

desvalorização da profissão. E, por último, apesar da freqüência discreta, mas no meu 

entendimento de relevância significativa para este estudo o professor P7 mostrou-se 

insatisfeito pelos baixos salários. 

Os trechos/fragmentados sobre ser docente produzidos no âmbito dos 

universos consensuais, para serem analisados no âmbito do universo reificado da 

ciência e da teorização, visto que ambos os universos, como indica Moscovici (2003) 

atuam simultaneamente para moldar a nossa realidade.  

As duas categorias são transpassadas por elementos que evoluem os 

sentimentos de satisfação e prazer, insatisfação e dificuldades. Para início da análise 

das respostas obtidas e evidenciadas no Quadro 4, é importante ressaltar as origens da 

construção das representações sociais dos professores quando explicitaram que ser 

docente é gratificante, prazeroso e, portanto, causa satisfação.  

Construir a satisfação, na atividade docente é possibilitar a criação de 

espaço, no cotidiano da relação pedagógica, para a afetividade e a alegria. Recorrendo 

à expressão de Galeano (1994), que afirma que �o corpo é uma festa�, faço a analogia 

dessa expressão com a possibilidade de uma festa realizada pelo corpo docente da 

escola, na relação com o corpo discente. 

Refletir sobre a construção da idéia de festa, sobre a relação pedagógica se 

torna pertinente, se esta idéia for ancorada sobre a noção de alegria e de prazer. A 

festa pode ser o momento da aula e ser relacionada ao sentimento positivo de saborear 

o mundo, quando se sabe dele. Ser um momento positivo de partilha, onde a alegria se 

constrói em coro (RIOS, 2003). A mesma autora afirma que: 
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[...] a ação docente pode ser criadora de felicidade. A felicidade não está 

presente na escola na hora do recreio, na festa junina ou na 
comemoração dos aniversários � ela está presente quando se aprendem 

os conteúdos necessários para a inserção na sociedade, quando se 
respeitam os direitos de todos, quando se aprimoram as condições de 

trabalho.  
Despojada de um sentido romântico de que é às vezes revestida, a 

afetividade traz cor e calor à prática educativa. E beleza. Quantas vezes 
não se ouviu um professor dizer que deu uma aula bonita? A felicidade 
tem a ver com a beleza � ou é contrário? Não importa. O que importa é 

o professor reconhecer que sua ação será de boa qualidade quando for 

�plena de força, de inteligência e de alegria� (p. 131-132, grifo do autor). 
 

Refletindo sobre tais representações sociais e analisando a verbalização das 

concepções dos professores sobre o mundo que o cerca, possivelmente tiveram origem 

no cotidiano das suas comunicações interpessoais, organizando suas realidades. 

Segundo Guareschi e Jovchelovitch (2008, p. 18) �vidas individuais não são realidades 

abstraídas de um mundo social; pelo contrário, elas só tomam forma e se constroem em 

relação a uma realidade social�. 

Tendo como universo dessa pesquisa os professores enfermeiros é factível 

em suas respostas ao expressarem suas representações através das palavras como, 

gratificante, prazer em dar aula, realização, alegria, felicidade, pode-se supor que o 

fazem como uma verdade. Em Moscovivi (1978) é encontrada na perspectiva da 

construção das representações socais, o que o autor nomeia de objetivação, ou seja, 

 

[...] como se sabe, faz com que se torne real um esquema conceptual, 
com que se dê a uma imagem uma contrapartida material, resultado que 

tem [...] flexibilidade cognitiva: o estoque de indícios e de significantes 

que uma pessoa recebe, emite e movimenta no ciclo das 
infracomunicações pode tornar-se superabundante. Para reduzir a 
defasagem entre a massa de palavras que circulam e os objetos que os 
acompanham, e como não poderia falar de �nada�, os �signos 

lingüísticos� estão ligados a �estruturas materiais� (tenta-se acoplar a 
palavra à coisa). [...] O hiato entre a ciência e o real se reduz, o que era 

específico de um conceito se propõe como propriedade da sua 

contrapartida real. É assim que cada um pode, em nossa sociedade, 

reconhecer os �complexos� de um indivíduo como atributos da sua 

pessoa (p. 111-112). 
 

Para reforçar a idéia de complexidade do individuo descrita acima por 

Moscovi, Charlot (2000) esclarece que é através da relação com o aprender que 
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percebemos que o indivíduo assume sua condição de ser humano, ou seja, se torna 

membro integrante da espécie humana, um ser ímpar, mas, também, em ser coletivo. 

Humaniza-se (torna-se humano), singulariza-se (torna-se único) e socializa-se (integra-

se ao seu grupo social). 

Seguindo na trajetória das respostas dos sujeitos da pesquisa observou-se a 

satisfação que os professores exteriorizaram ao se referirem ao processo ensino-

aprendizagem que pode ser percebido durante as seguintes respostas dos professores: 

 

P1: Feliz daquele que ensina o sabe e aprende o que ensina. 

P4: O professor é um mediador do processo ensino-aprendizagem. 

P5: O professor é aquele que norteia, direciona. 

P7: Professor é troca de experiências.  

 

Aproprio-me nesse momento das contribuições de Rios (2003) quando diz 

que se os alunos não encontrarem, não será possível dizer que nós professores 

apresentamos, ou seja, se eles não aprendem, será possível dizer que ensinamos? 

Para clarear melhor essa afirmativa, Anastasiou (2003) nos traz o termo ensinagem, 

usado 

 

[...] para indicar uma prática social complexa efetiva entre sujeitos, 

professor e aluno, englobando tanto a ação de ensinar quanto a de 

aprender, em um processo contratual, de parceria deliberada e 
consciente, decorrente de ações efetivas na sala de aula e fora dela (p. 

15). 
 

A pergunta que pode ser pensada a partir das considerações de Lea 

Anastasiou é: o que fazemos quando fazemos a aula, juntos? Se houver esse 

movimento a resposta pode ser: ensinamos e aprendemos, juntos. Se de fato há essa 

condição do ensinar e aprender então, construímos, reconstruímos, destruímos, 

reinventamos algo, juntos. Se essa for a condição, então, pode-se chegar em outra 

condição que é construímo-nos, reconstruímo-nos, destruímo-nos , inventamo-nos, 

juntos. Pautada nas condições descritas, arrisco em dizer que existe a troca permeada 

pelos ensinamentos e os aprendimentos. 
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Quando os professores, sujeitos da pesquisa, ao se referirem ao ensino-

aprendizagem e a satisfação para realizar tal processo, se ancoraram também nesse 

núcleo representativo, elementos novos, articulados nas palavras professor mediador 

do processo, troca de experiências em sala de aula que nem sempre conseguem eximi-

los da imagem de professor tradicional. Observou-se que houve uma ação pela qual se 

esforçam em substituir a palavra transmissão de conhecimento e de fazer a associação 

entre ensinar e aprender, desfocalizando a idéia do professor que ensina e do aluno 

que aprende. Assim sendo, as representações refletem os fatos e refletem-se nos atos. 

Outro recorte importante para a análise desse estudo recolhidos dos 

fragmentos das respostas dos professores-alvo refere-se à imagem do professor como 

um ser de respeito, um exemplo a ser seguido, um espelho no qual o aluno encontra 

reflexos, e, portanto, torna-se uma referência. O juízo de valor que as pessoas têm 

sobre determinada coisa ou objeto, Doise (2001) denominou como �[...] instâncias pelas 

quais suas atitudes atualizam relações sociais e organizam-se em representações 

sociais [...]� (p. 200). 

Sob o prisma das idéias de Jodelet (2001, p. 20) sobre o sentido implícito 

das representações sociais inscreve �[...] nos quadros de pensamento já existentes e 

enveredam por uma moral social [...]� onde encontramos os fenômenos cognitivos, que 

envolvem a pertença social dos indivíduos, estabelecendo contribuições importantes 

para a abordagem da vida mental individual e coletiva. 

As metáforas que envolvem a imagem do professor sobre seus saberes, 

sobre seu papel na escola e sobre o seu papel na sociedade. Segundo Mellouki e 

Gauthier (2004, p. 549) o professor é visto como: 

 

Educador, ser de cultura e de eloqüência, transmissor de conhecimentos, 

operário do pensamento, agente de inculcação ideológica e de 

conversação da ordem estabelecida ou motor das mudanças sociais, 

membro da classe média, da pequena burguesia, de uma profissão que 

sofre com a falta de reconhecimento ou de uma elite que não sabemos 

onde situar no espaço social. 
 

O papel social do professor pode ser pensando numa construção que pode 

ter como pressuposto, se refletido, na perspectiva filosófica de que o professor é visto 

como um ser que possui virtudes morais, que se concretizam na prática das ações 
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moralmente positivas como o ato de ensinar alguma coisa a alguém. Possuir, também 

virtude intelectual que se constroem pela aprendizagem que se adquire com a 

finalidade de sentir-se útil a alguém. Quando me refiro às virtudes, morais e intelectuais, 

o faço por entender que esses valores são aprendidos socialmente e não nascemos 

professores, nos tornamos professores. 

Essas considerações nos levam a entender a natureza das representações 

sociais, conforme Jovchelovitch (2008) que afirma 

 

A representação não é o ato de um sujeito que desde si e em si constrói 

representação. A materialidade do mundo-objeto é inerente ao processo 

representacional e interage como o sujeito dando forma, tanto quanto 
este dá, ao produto representacional. A objetividade do mundo social é 

obviamente construída (um fato significa algo feito), mas por ser 
socialmente construída não é menos objetiva. Sua objetividade se 

origina na constância e na institucionalização das práticas humanas, que 

se solidificam e estabilizam por meio de processo de transmissão e 

conferem aos ambientes simbólicos seu caráter factual e dado (p. 73-74). 
 

Observou-se ainda, nas respostas dos sujeitos a satisfação ressaltada em 

seus discursos sobre a representação social do ser docente ligada ao gostar de ser 

professor traduzido no sentimento de realização, fato a ser considerado como positivo 

no sentido que só assume a profissão de professor quem realmente gosta e se realiza 

sendo. A partir dessa constatação podemos fazer aproximações com algo que se 

aproxima no sentido vocacional e de ter aptidão para realizar o trabalho docente. Souza 

(1996) acredita que 

 

[...] o professor quando perde espaço público do social busca 

explicações no âmbito individual, na vocação para permanecer na 

docência. A compensação das condições ruins de trabalho seria 

apreendida da perspectiva individual, no gosto pela profissão, no dever, 

na vocação (p. 103). 
 

Seguindo o conteúdo das respostas obtidas nesta pesquisa, observou-se 

discretamente em suas respostas a insatisfação externada quando se referem as 

dificuldades encontradas em que prevalece a falta de reconhecimento social que vai 

além dos salários baixos. Arrisca-se dizer que essa representação pode se ancorar na 
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idéia de que o professor ocupa um lugar social de prestígio, conforme Loureiro (2001) 

revela 

 

[...] um profissional responsável por uma atividade altruísta, exercida 

com base em um saber especializado, implicando uma atividade 
intelectual que compromete e responsabiliza individualmente quem 
exerce, sendo uma atividade sábia e não de natureza rotineira, 

mecânica ou repetitiva; portanto é essencialmente prática, definida mais 

como o exercício de uma arte do que uma atividade teórica [...] (p. 112). 
 

O presente trabalho foi sistematizado na intenção de problematizar o que é 

ser docente para os professores enfermeiros do ensino técnico que foram em busca de 

especialização pedagógica para o desafio de assumirem as salas de aulas no ensino 

técnico em enfermagem. Percebo que foi possível alcançar os objetivos do estudo 

efetuando a análise à luz da Teoria das Representações Sociais, bem como das 

contribuições dos inúmeros teóricos apresentados na trajetória dessa pesquisa. Foi 

possível detectar que as representações sociais encontradas sobre ser docente nas 

falas dos professores-alvo que envolveram preocupações em desenvolver suas 

habilidades e competências na área da educação tendo como objetivo principal 

contribuir para o desenvolvimento e a melhoria do campo da saúde. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O motivo inicial que me impulsionou para realizar essa pesquisa veio de 

experiências vividas com grupos de enfermeiros que estavam cursando Pós-Graduação 

com ênfase pedagógica. O primeiro impacto que tive foi perceber que os enfermeiros 

que freqüentavam esses cursos, já estavam em sala de aula, se não a maioria, mas 

grande parte dela e não revelavam conhecimentos básicos, mínimos da área da 

educação, porém, já se intitulavam professores. 

Outro fato significativo e, acredito ser esse o que me causou maior 

preocupação, foi tratar-se de um grupo de profissionais que estão diretamente ligados 

aos processos de cuidados com o outro, ou seja, profissionais que estão espalhados 

em hospitais, unidades básicas de saúde, programa de saúde da família entre outras 

atividades que o enfermeiro pode atuar. Atuantes tanto em âmbito público ou privado, 

cuidando de seres humanos desde as primeiras horas de vida, cuidando da saúde da 

criança, depois do adolescente, do adulto, da mulher, do idoso, bem como nos 

cuidados paliativos para a última travessia.  Trata-se um contingente de profissionais 

especial para mim, que engloba desde o auxiliar de enfermagem, o técnico e o 

enfermeiro, embora muitas pessoas não consigam identificar essas diferenças em 

atuação, porque o �enfermeiro� é o que nos acolhe primeiro, antes mesmo do médico. 

Feitas essas constatações, que em certo modo me incomodavam, resolvi 

investigar esses professores para saber quais eram suas representações acerca de ser 

docente. O passo seguinte foi a aproximação com a Teoria das Representações Sociais, 

através de leituras e freqüentando, mesmo sem muita assiduidade, o grupo de estudo 

FormAção da Universidade Metodista e Coordenado pela Professora Marília Claret 

Geraes Duran, comecei a fazer um estudo mais atencioso, mesmo porque venho da 

área da Sociologia e já havia tido contato com a Teoria das Representações Coletivas 

de Emile Durkheim.  Essa aproximação com a teoria foi pensada a fim de conhecer 

suas possibilidades e aplicações na Educação.  

O passo seguinte foi à busca de pesquisas na área da educação que 

também fizessem uso da abordagem teórico metodológica das representações sociais. 
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Em seguida, foi delimitado o universo da pesquisa e a seleção dos sujeitos para iniciar 

a pesquisa empírica através das entrevistas, que foram ouvidas e gravadas a fim de ter 

um material que pudesse recorrer a qualquer momento para não perder as impressões 

do momento desses encontros. As entrevistas foram realizadas considerando o 

referencial teórico adotado. 

Na seqüência, através dos dados obtidos, foi realizada a transcrição das 

respostas dos sujeitos e, logo após cada encontro como os pesquisados, foram feitas 

anotações a respeito de fatos ocorridos durante as entrevistas em um diário de bordo, 

anotações essas sobre possíveis sensações causadas pelas perguntas, tais como: 

titubeios para responder aos questionamentos, insegurança nas respostas prestadas, 

entre outras. O passo seguinte considerando as respostas dos professores-enfermeiros, 

foi o de análise do conteúdo das respostas (FRANCO, 2008), na perspectiva de 

evidenciar representações sociais do ser docente. 

Considerando todo esse movimento de pesquisa, foi possível evidenciar 

representações sociais de �ser docente� que podem estar circulando entre professores 

enfermeiros entrevistados, sujeitos desta pesquisa. Tais representações se articulam 

com outras, mais relacionadas aos sentimentos quanto à profissão de professor, e que 

podem ter levado os profissionais enfermeiros a assumirem a docência e se assumirem 

�professores enfermeiros�. 

E, em segundo lugar, a temática sobre os sentimentos quanto à profissão de 

professor, resultaram as representações do ser docente que envolvem, primeiramente 

considerando a temática sobre a motivação que levaram esses professores enfermeiros 

para assumirem a docência e, em segundo lugar, a temática sobre os sentimentos 

quanto à profissão de professor.  

Se, num amplo olhar sobre os dados da pesquisa, pode-se dizer que os 

motivos que levaram os enfermeiros à sala de aula do ensino técnico em enfermagem, 

e os mantêm na docência, são transmitir os conteúdos curriculares e morais, existem 

elementos flexíveis nessas representações que foram percebidos no desconforto dos 

professores enfermeiros em falar sobre �transmitir ou passar conteúdo�, por tentarem se 

afastar da idéia do professor que transmite conhecimento. Nesse ponto evidenciou-se a 

possível importância que o curso de Pós-Graduação, com ênfase pedagógica, 
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significou para eles, uma vez que não deixaram de pronunciar palavras reveladoras, 

tais como: �é papel do professor considerar as experiências prévias dos alunos, com 

objetivos de trocar experiências a fim de oportunizar a proximidade entre a teoria e a 

prática�. Outro aspecto importante a ser considerado na análise: as respostas revelaram 

forte preocupação com o processo de construção e reconstrução de ser docente. 

Outra interpretação possível diz respeito ao processo de ancoragem 

mobilizado na representação da satisfação em ser docente e que perpassa pelo 

encantamento com a nova profissão. Tal perspectiva é traduzida pela felicidade que 

dizem encontrar para exercer atividades docentes, bem como o papel social que a 

atividade docente representa, apesar das dificuldades tais como: a deteriorização da 

imagem do professor, a indisciplina do aluno e os baixos salários, revelados por alguns 

professores. É possível perceber nesse grupo a busca de uma superação das 

dificuldades existentes na profissão. 

Um fator que ficou evidenciado, tanto pela leitura intensa das entrevistas, 

como também pela postura dos sujeitos da pesquisa, nos momentos dos nossos 

encontros, foi que a representação do profissional enfermeiro se apresentou muito forte, 

muito presente. Tal perspectiva se ancora nas próprias respostas dos sujeitos porque 

em todas elas foi possível observar que, para falar da educação em si, do ser docente, 

todos recorreram a situações próprias à enfermagem para representar suas ações 

pedagógicas. Não percebo essa evidência como negativa, ao contrário, uma vez que as 

representações se fazem e se refazem na vida dos indivíduos em virtude dos processos 

de objetivação e ancoragem aos quais estão sujeitos. 

Uma observação, que no meu entender, se faz importante comentar foi que o 

curso de Pós-Graduação realizado pelos professores-alvo foi significativo para 

possivelmente incidir nas representações sobre ser docente. Faço essa consideração 

ancorada nas falas dos sujeitos em que a atividade docente é �um estudar constante�, 

�um preparar-se constante", ou seja, �antes, durante e depois da aula�. Um trabalho que 

�não se resume no trabalho da sala de aula no momento da aula em si�, mas requer do 

profissional �constante atualização� quer de conteúdos, quer das coisas dos humanos 

de modo geral. 



101 

Apesar da importância da compreensão das Representações Sociais e 

através dos motivos e sentimentos que moveram os sujeitos desta pesquisa, é preciso 

ir além deste desvelamento. É preciso fazer uso deste desvelamento para auxiliar o 

processo de reflexão do ser docente possibilitando o redimensionamento da prática, 

articulada com a qualidade da formação do professor. Por meio do repensar a formação 

do professor enfermeiro e sua influência na prática cotidiana de trabalho para o técnico 

de enfermagem podemos desencadear uma possível melhora da qualidade de ensino 

técnico. 

Neste ponto a nova legislação começa a trazer benesse para o professor 

enfermeiro identificada na fala dos entrevistados por proporcionar reflexões sobre a 

atuação docente e suas consequências na formação do técnico em enfermagem. 

Este estudo de investigação cumpriu seu objetivo de investigar e analisar as 

representações sociais do ser docente utilizando como referencial teórico as 

Representações Sociais e por outro lado, percebo que pela riqueza do material 

coletado existe a possibilidade de outras formas de análise que possa dar contribuições 

para a área da Educação. E, nesse sentido, o presente estudo pode ser visto como 

ponto de partida para outras investigações e análises. 
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codificada, para que a confidencialidade e anonimato sejam mantidos.  
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APÊNDICE B � FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO PARA ENFERMEIROS DOCENTES DO ENSINO 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM 

 

 

1. Instituição em que trabalha: 

______________________________________________________________________ 

 

2. Formação ___________________________________________________________ 

Graduação: ________________________ ano de conclusão______________ 

  ________________________ ano de conclusão______________ 

Especialização: _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

Pós-Graduação: _____________________________________________________ 

  _____________________________________________________ 

 

3. Tempo de serviço 

Na área docente: ___________anos 

Na Instituição atual: ___________anos 

 

4. Sexo 

(    ) masculino 

(    ) feminino 

 

5. Em qual faixa etária se enquadra 

(     ) entre 20 e 25 anos (     ) entre 36 e 40 anos 

(     ) entre 26 e 30 anos (     ) entre 41 e 45 anos 

(     ) entre 31 e 35 anos (     ) acima de 46 anos 
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APÊNDICE C � QUESTÕES NORTEADORAS PARA AS ENTREVISTAS 

 

 

QUESTÕES NORTEADORAS PARA AS ENTREVISTAS 

 

 

1) Quais foram os motivos que o/a levaram a ser professor, alem de ser enfermeiro/a? 

 

2) O que tende mais em você o enfermeiro/a ou o professor/a? o que te realiza mais? 

Justifique. 

 

3) Como você se define atuando em sala de aula? 

 

4) Como você percebe que seus colegas enfermeiros te vêm enquanto professor/a? 

 

5) O que significa ensinar?  

 

6) O que significa aprender? 

 

7) Que valores você, enquanto professor/a, defende quando está atuando em sala de 

aula? Destaque e justifique sua escolha. 
 

8) Qual o papel do professor na sua concepção de educação? 

 

9) Como você define o papel de um educador. 

 

10) Cite três características do trabalho docente que considera fundamental para 
exercer a profissão. 
 

11) Enquanto professor/a enfermeiro/a como define o cuidar do outro. 

 

12) Fale um pouco do seu trabalho como professor/a para o ensino técnico. 
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ANEXO A � ENTREVISTAS 

 

 

ENTREVISTA 1 (P1) 

 

 

H: Eu queria saber um pouquinho quais foram os motivos que te levaram a ser 

professor, além de ser enfermeiro. 

 

R: Hm, interessante a pergunta. Bem, eu pretendo fazer o mestrado. E eu, em minha 

opinião, acho que a docência é uma porta de entrada, é uma experiência importante 

para o mestrado. Acabei optando por isso, porque eu acho o máximo isso daí e, logo, 

essa questão da procura constante pelo conhecimento é uma coisa que eu sempre tive 

muito interesse. 

 

H: O que tende mais em você, o ser enfermeiro ou ser professor? O que pesa mais? O 

que te realiza mais? Queria que você falasse um pouco disso. 

 

R: Ser enfermeiro nos dias de hoje é meio complicado, em minha opinião, porque foi 

criada uma imagem da profissão, uma imagem ruim. Uma imagem de um profissional 

sem autonomia, um profissional sem bagagem suficiente para conseguir tomar certas 

decisões, para atuar de forma objetiva, seguindo, realmente, a formação do enfermeiro. 

 

H: Mas, porque você diz que é ruim isso? 

 

R: Foi criada uma imagem ruim hoje, não entre os profissionais, mas a profissão em 

sociedade. A imagem que a sociedade tem da profissão é uma imagem muito 

superficial, algo assim que confunde muito e que não passa, realmente, a verdadeira 

essência da enfermagem. Essa imagem acredito que deve ser mudada. Eu acho que a 

Educação, na Educação, é um bom começo para tentar reverter isso daí, para tentar 

mudar essa imagem da enfermagem na sociedade, não entre os profissionais. Entre os 
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profissionais, a gente sabe qual é a missão, nem todos inclusive, mas qual é a missão e 

qual é o objetivo da profissão. Mas, eu acho que na Educação seria um bom começo 

para transformar isso daí. Não que seja a desilusão da minha parte, mas é uma coisa 

que tem que ser mudada. A imagem das pessoas, a tendência maior, é uma imagem 

totalmente ruim. É a imagem do auxiliar do médico, é a imagem do profissional sem 

autonomia, é a imagem do profissional que aplica injeção. Eu acho horrível ter que ouvir 

isso daí, que limpa cocô de paciente... Não que não seja, mas vai infinitas vezes além 

disso. Então, em minha opinião, na Educação seria um bom começo para tentar mudar 

tudo isso e fazer com que as pessoas entendam, realmente, a essência da enfermagem. 

 

H: Então você acha que você vai ser muito mais útil como professor? 

 

R: Como agente de transformação. Acho que seria mais útil, porque o fato de você 

conseguir, literalmente, pegar na mão de uma pessoa e ensiná-la como fazer aquilo ali, 

isso é extremamente importante, sem preço. 

 

H: E como você se define como professor atuando em sala de aula? 

 

R: Como me defino? Como assim? O estilo? 

 

H: É. Você, enquanto está atuando, que está em uma outra profissão que não 

enfermeiro, está em sala de aula, como você define o R. dentro dessa sala de aula? 

Como você se vê nesse processo? 

 

R: Olha, eu me vejo, como já disse, um agente de transformação, que é uma peça 

importante na sociedade. Uma coisa diferente, não consigo exatamente explicar, mas 

eu me vejo como uma peça que vai ser imprescindível na formação de um grupo. Não 

só de uma pessoa, mas de um grupo, que vai, de certa forma, ter influência direta no 

processo de saúde/doença da sociedade. Mais ou menos isso, eu me sinto a peça-

chave, que eu vou ser o responsável por transmitir informações que são imprescindíveis 

para recuperação de uma pessoa. 
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H: Você é enfermeiro, atua na área de enfermagem e também na docência. Como que 

teus colegas na enfermagem te vêem, você sendo enfermeiro e professor? Você 

percebe que existe diferença, você que está na área hospitalar, entre aqueles não são 

professores e aqueles profissionais que são professores como você?  

 

R: Existe. Nossa, é visível... 

 

H: Conte-me um pouco disso. 

 

R: Eles entendem que enfermeiros que são professores são pessoas, supostamente, 

mais evoluídas, mais preparadas, mais sólidas, mais seguras. E isso é interessante, 

porque você percebe que é mais cobrado por isso. 

 

H: Ah é? 

 

R: Muito mais cobrado! Eu me adiantei em falar, eu não gosto muito de comentar sobre 

isso no trabalho. As pessoas sempre me perguntam: �você trabalha em outro lugar?� Eu 

falo assim: �Não, eu estou dando aula�. �Mas você está dando aula porque é um bico ou 

porque você gosta? Falei: �não, na verdade, eu pretendo chegar na pesquisa e aporta 

da entrada para a pesquisa acaba sendo a docência, o mestrado�. E, então, fica 

subentendido que você é uma pessoa infinitas vezes mais preparada, que tem uma 

bagagem teórica, uma bagagem científica enorme e, na verdade, não é bem assim, 

também tem as suas inseguranças, mas você é tratado de forma diferente quando você 

fala que é professor. Isso é uma coisa interessante, porque, realmente, te respeitam um 

pouco mais. 

 

H: Ah, então... 

 

R: Levam em consideração sempre o que você fala, mesmo que muitas vezes você 

também não está seguro daquilo. Mas, eles levam sim. É diferente. 
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H: Porque você é professor. 

 

R: Porque você é professor, então é aquele cara que tem a técnica na íntegra. Aquele 

cara que sabe falar para você todo o processo da anatomia, da fisiologia, da 

fisiopatologia, do tratamento, da prescrição, da conduta. Eles acham que você sabe 

aquilo na íntegra. Então, é o cara que sempre vai ser levado em consideração, a 

opinião sempre vai ser levada em consideração. E eu estou sentido isso, apesar de ser 

recém-formado, porque as pessoas cobram mais justamente por saberem disso. Tanto, 

que eu tenho colegas que são mais experientes e acabam recorrendo a mim às vezes. 

Por muitas vezes, eu posso também não saber o que é certo naquele momento, mas 

eles sempre recorrem e sempre entendem por que eu não sei naquele momento. É 

impressionante. 

 

H: E o que significa para você ensinar? 

 

R: Ensinar... Tem uma frase, você conhece essa frase melhor do que eu: �Feliz daquele 

que ensina o que sabe e aprende o que ensina.� Já ouviu essa frase, não é? Cora 

Coralina, se não me engano. Essa é a sensação! Essa sensação é muito legal. É 

interessante, é muito legal quando você domina um assunto, não tudo nem todos os 

assuntos, mas é muito legal você dominar um assunto e conseguir fazer que outro ser 

ali entenda o que você está falando. e que ele seja capaz de absorver tudo aquilo que 

você falou. Isso é gratificante, uma sensação, eu acho que é a sensação que realmente 

satisfaz ao professor e te inspira a continuar sendo professor, porque é uma profissão 

que está completamente complicada. É difícil ser professor: você tem que ter jogo de 

cintura, tem que saber lidar com pessoas, você tem que saber lidar com personalidades, 

tem que saber lidar com situações que, por muitas vezes, dá vontade de pedir socorro, 

fugir da sala ou entrar debaixo da mesa. Então, mas é muito interessante, muito 

gostosa, essa sensação de você saber que aquele fulano lá captou tudo o que você 

disse e que ele vai repassar algum dia. 

 

H: E aprender? O que é aprender para você? 
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R: Nossa, aprender. Aprender é uma palavra que tem um significado gigantesco, 

porque... Você aprender, em minha opinião, aliás, vai muito além da palavra. Vai muito 

além da palavra e inclusive para explicar acaba sendo complicado, porque aprender é a 

capacidade que você tem de dominar certas situações. Eu acho que é aquilo, e persistir 

naquela situação. Não sei se você me entendeu. 

 

H: Mas, nessa questão do aprender, qual é a utilidade prática? Como você pode 

materializar esse entendimento de aprender alguma coisa? 

 

R: Materializando isso é você, simplesmente, ter muita segurança no que vai falar e 

fazer. Isso define aprender. Ter completo domínio sobre toda aquela situação que você 

está incluído, significa mais ou menos isso daí. 

 

H: E você se sente mais confortável na situação de professor ou de aluno? Ensinando 

ou aprendendo? 

 

R: Pergunta complicada, aliás, são interessantes as duas situações. Eu acho que algo 

precisa instigar você, tanto na posição de aluno como de professor. O professor sempre 

é instigado a sempre, sempre, procurar além daquilo que já sabemos. Ele sempre tem 

que ir além. E o aluno, ele precisa de todas as formas captar o máximo possível daquilo 

que o professor está transmitindo para ele. Então, as duas situações são interessantes, 

porque, é aquilo que eu falei, não basta você passar só o básico, você tem que ir 

infinitas vezes além. Em minha opinião, o professor tem a obrigação, a gente pode dizer 

assim, de no mínimo aquilo que ele tiver falando, ele dominar. No mínimo. Infelizmente, 

às vezes não acontece. Às vezes você fala por falar. É interessante você criar 

experiência sobre aquilo ali, experiências sobre aquelas situações para que possa 

transmitir além do necessário. Sempre além do necessário, professor sempre tem que 

estar dois ou três passos acima. 

 

H: Então, esse é o processo do ensinar. E como fica o aprender? 
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R: O aprender vai ser mais lapidado, vai ser mais aprimorado, vai ser mais refinado. 

Acredito eu. 

 

H: Quais são os valores que você defende enquanto professor quando está em sala de 

aula? 

 

R: Postura, a ética, a seriedade, a flexibilidade, a capacidade de trocar experiências 

com os alunos, isso é imprescindível. Cada um tem um poder de captação diferente, 

cada um absorve de forma diferente, então, eu acho que você tem que ter a 

flexibilidade, o discernimento, para conseguir transmitir as mensagens para cada um 

dos alunos. Eu acho que você tem que adotar essa postura, para que você possa 

obtenha um resultado positivo. 

 

H: Muito se fala na formação do enfermeiro, que o enfermeiro é um educador. Você 

consegue traçar uma diferença entre o que foi aprendido lá na graduação enquanto 

enfermeiro-educador e, hoje, você na posição de professor? Essa diferença, o que era 

o educador lá, como você pensava, e hoje como você, já como professor, recorre a 

todas as informações. Há uma outra postura, outros valores. Qual é o paralelo ou a 

diferença, ou a aproximação, que você faz entre essas duas questões, entre o 

enfermeiro-educador e, agora, como enfermeiro que é um professor, está atuando em 

sala de aula? 

 

R: Todos dizem que o enfermeiro é um educador. Eu não concordo muito, porque na 

graduação a gente aprende ferramentas que são imprescindíveis para que você possa 

montar um planejamento e conseguir passar de forma objetiva aquelas informações 

para seus alunos. Já o profissional enfermeiro, ele não dispõe dessas ferramentas. Não 

dispõe e ele é um profissional infinitas vezes mais técnico. Não que isso seja um 

problema, mas pode se tornar, principalmente se você não puder dispor de ferramentas 

para que possa aplicar isso na forma como orientador. Como educador propriamente 

dito. Ele realmente é um educador, mas um educador extremamente técnico. E, por 

conta desse não saber pedagógico, não dispõe de ferramentas apropriadas para ele 
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conseguir montar um plano para que possa transmitir de forma objetiva aquelas 

informações. Um filtro, acho que você como professor e com essa formação, acaba 

dispondo de ferramentas mais importantes. E você acaba observando isso. Eu sempre 

tive a oportunidade de trabalhar com a educação continuada dentro das empresas que 

atuei, talvez por ter facilidade (eu acho que não tenho essa facilidade, mas as pessoas 

falavam), essa facilidade de poder transmitir algumas informações técnicas. Muitas 

pessoas não reclamavam, mas outras se queixavam muito. E, depois, você vai 

chegando à conclusão de que realmente não dispunha naquele momento de 

ferramentas para que a pessoa pudesse absorver tudo aquilo você que falasse. Ou seja, 

você criar vários caminhos para chegar ao mesmo lugar, mesmo objetivo; o profissional 

enfermeiro não dispõe disso, é reto. 

 

H: Então esse curso de docência fez alterações? 

 

R: Fez, com certeza. Ele me ofereceu alguns subsídios para que pudesse mudar essa 

percepção, mudar essa forma de ver e criar essas ferramentas. Eu me surpreendi com 

o curso de docência, porque, curso de docência é a bagagem, a grade curricular do 

curso é extremamente pedagógica, não tem nada técnico e voltado para a área de 

saúde especificamente. Você acaba vendo que não é bem daquele jeito que imaginava, 

só chegar e �vomitar� no cara, podemos dizer assim, um volume de informações sem 

você oferecer nenhum recurso para que ele possa captar tudo aquilo. Muitas vezes 

passa desapercebido, ou seja, concluindo, o profissional enfermeiro sem a formação 

devida, é capaz dele ser um péssimo educador. 

 

H: Claro, está claro. Eu queria que citasse três características do trabalho docente que 

você acha fundamental para a atuação, para exercer a profissão. Três características 

desse seu trabalho em sala de aula,  

 

R: Características para que eu possa ter um... 

 

H: Para que você possa exercer sua profissão de professor. 
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R: Acho que você estudar muito, essa é imprescindível. A gente não pode dizer que 

uma boa formação, porque a boa formação vai depender muito de você. Eu acho que a 

ética também é imprescindível, como já falamos. E a capacidade de poder se adaptar a 

essas situações em sala de aula, que é: o mesmo que ele entendeu não é o mesmo 

que o outro entendeu. Acho que você precisa criar, condicionar isso daí, para que 

possa render melhor na sala de aula e para que os alunos possam captar melhor as 

informações. Acho que são essas. 

 

H: Então é a ética... 

 

R: A ética é imprescindível, aprimoramento constante também. É aquilo que eu falei, 

você precisa estar além daquilo que é preciso falar. E esse poder, precisa se 

condicionar para conseguir transmitir para todos a informação na mesma quantidade e 

ao mesmo tempo, para que todos captem de forma clara, todos. Independente do grau 

de deficiência ou não de cada um. O professor precisa ter essa coisa. 

 

H: Esse termômetro. 

 

R: Exatamente, a palavra-chave. Termômetro. 

 

H: Como professor-enfermeiro vocês têm uma, eu acredito que às vezes isso também 

pode ser até uma vontade ou, não sei, você, na sua visão, algo que não seja tão 

vantajoso. Mas, o enfermeiro cuida muito com o processo de cuidar. O cuidar e o 

ensinar, como você vê essas duas perspectivas? 

 

R: Eu sempre me queixei muito disso. 

 

H: Fale um pouco disso. 

 

R: Eu sempre me queixei muito disso. Por isso que quando ingressei na faculdade tinha 

um pensamento, tinha uma linha. Me formar enfermeiro para aprender a cuidar. Só que 
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no decorrer, vi que as coisas não eram bem assim. Você precisa ir infinitas vezes além 

disso. Tanto que a minha percepção sobre a enfermagem mudou muito. 

 

H: É? Mudou? 

 

R: Tanto que eu pretendo fazer pesquisa, um dia ser pesquisador quem sabe, 

justamente para tentar mudar um pouco esse foco. Mudar o foco do cuidar 

propriamente dito que, em minha opinião, o enfermeiro pode ir infinitas vezes além 

disso, porque o processo de cuidar é o básico para a formação da enfermagem e a 

gente tem uma formação que nos oferece muito além disso. Claro que isso agregado à 

Educação. Esse �estar agregado� é: eles precisam estar juntos, para que você possa 

somar também, além do cuidar. Pode ir além do cuidar? Pode, infinitas vezes. 

 

H: E qual é a relação que você faz entre o cuidar e o ensinar? Tem uma relação que 

você faz? Uma relação? Ou não tem uma proximidade? 

 

R: Tem, eles andam juntos. Um está atrelado ao outro. É aquela coisa, o fato de você 

lidar com a Educação faz com que você abra portas para você aprimorar o processo de 

cuidar e criar outras formas para que você possa melhorar e ampliar esse 

conhecimento da área de enfermagem, para que você recupere o mais rápido possível 

aquele cidadão, reintegre-o o mais rápido possível. Eu acho que, realmente, são 

atrelados um ao outro. 

 

H: Esse teu processo em sala de aula, quando você está atuando em sala de aula, 

você também pensa nessa perspectiva? Tem claro isso? É evidente? Ou às vezes você 

está em sala de aula e isso não te passa, você não faz essa relação... 

 

R: Não, eu faço a relação. Eu sempre costumo falar aos alunos que a enfermagem é 

muito além daquilo que todos pensam que é, e gostaria muito que eles ajudassem a 

mudar essa visão que têm da enfermagem. A enfermagem não é apenas cuidar, 

enfermagem é aprimoramento constante. Você valorizar a sua formação, valorizar seu 
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saber, você saber que é uma ferramenta imprescindível na vida de um paciente, na vida 

de um cliente, que você vai ter uma relação muito forte com a integração daquele ser e 

que não acaba sendo apenas a técnica de cuidar propriamente dita. Cria-se essa coisa, 

essa situação que deixa claro que não é apenas cuidar, é algo que vai além disso.  

 

H: Queria que você fala-se um pouquinho como é a sua atuação em sala de aula. O 

que você faz? Como você atua? Você tem que preparar aula, qual é o preparo antes, 

durante e depois? Como é esse teu trabalho? Fala um pouquinho só desse trabalho. 

 

R: Eu tento, na medida do possível, me preparar o máximo 

 

H: Como você se prepara? 

 

R: É o seguinte, eu tenho um piloto, esse piloto seria a apostila que, eu nunca uso. Já 

fui criticado pela direção da escola porque eu não uso. Eu acho uma perda de tempo. É 

algo mecânico, se fosse aquilo, a gente em sala não precisaria de professor. Então, 

passar aquilo, para mim, é muito pobre, muito magro, muito fraco. Então, tento, é o 

seguinte: eu vou preparar a aula, eu vou falar de um tema específico, além daquilo que 

já sabemos, eu tento ver o que acontece de novo em relação a aquela situação no 

futuro, porque não se deve mais fazer... Eu sei que isso acaba dando muito trabalho. 

Acaba me dando muito trabalho, porque eu não me sinto bem só falando para você �a 

técnica de aspirar determinada medicação é essa�. Eu acho que vai ficar muito vago, 

muito mecânico, se você ler isso na apostila, na terceira vez que você ler, você decorou 

isso daí. Então, talvez, por praticar constantemente, você não vai esquecer nunca mais. 

Então eu tento ir um pouco além disso, mesmo que isso acabe me dando um pouco 

mais de trabalho e acabe me cansando muito. Mas é interessante, porque eu também 

aprendo muito com isso e, claro, tem coisas que eu descubro no momento que eu estou 

pesquisando, que não fazia a menor ideia. E quando descubro isso daí, eu tento 

ramificar e acabo prejudicando, talvez isso o tempo vai ajudar a melhorar, porque eu 

acabo gostando daquilo que descobri e tento ir atrás daquilo. Então, acabo 

pesquisando um pouco mais, tanto que às vezes eu chego do trabalho, vou pesquisar e 
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paro de pesquisar 2 horas da manha, e eu tenho aula programada às 8 da manhã do 

mesmo dia, que acabo me empolgando com isso. Então, acho importante você ir além 

do básico, esquece a história da apostila e tenta transmitir tudo aquilo que há de novo, 

tudo aquilo que você já conhece. Claro, é sempre interessante você agregar algum tipo 

de experiência a aquilo no momento que você está em sala de aula tentar fazer com 

que o aluno participe daquilo ativamente. Ou seja, conseguir encaixar uma experiência 

que supostamente já tenha vivido para que ele possa captar e absorver melhor aquela 

ideia, aquela informação. Eu acho que acaba dando certo, eu tive alguns bons 

resultados com isso. 

 

H: Ah, que legal. 

 

R: E aqui na escola você percebe se teve algum bom resultado. 

 

H: E o que você chama de bons resultados?  

 

R: Você perceber que o aluno foi realmente condicionado. Foi condicionado, a gente 

pode usar essa a palavra. Ele conseguiu captar bem, associar aquela ideia a outras 

situações, sempre lembrando daquela base que foi transmitida a ele. A gente consegue 

ver isso daí, um exemplo: eu, naquele dia, estava com um �bocado� de trabalho, que 

são os trabalhos de conclusão de curso que eles fazem. Então, eu acabei passando 

algumas normas da ABNT para eles, coisas que muitos nunca tinham tido ouvido e 

você percebe a dificuldade que eles têm para a elaboração de um trabalho. Isso porque 

você não precisa elaborar um tema, o tema já é determinado, para facilitar. E eles 

�ralam� muito para conseguir desenvolver o trabalho, encaixar tudo aquilo. Você vê a 

dificuldade de uns, inclusive, na ideia. No momento que eles precisam contar o trabalho, 

você vê a dificuldade. E a segunda parte do trabalho, você vê como eles se 

desenvolveram no decorrer daquele período. Foi muito sacrifício, mas depois você 

percebe que a segunda parte do trabalho, que ele é dividido em duas partes, é como se 

fosse o pré-projeto e o projeto propriamente dito, você percebe como eles evoluem. 

Inclusive, quando você pergunta sobre o trabalho, percebe como eles se identificaram, 
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como eles absorveram a ideia, e como aquela ideia, aquela informação que eles 

absorveram, tem relação com o dia-a-dia deles. Então isso é interessante. Você 

percebe como o aluno pega isso daí. Você percebe isso daí. 

 

H: E quais são os sentimentos que você como professor sente a partir desse espaço 

que está relatando, que observa? 

 

R: É uma sensação realmente legal, interessantíssimo. Nunca tinha sentido essa 

sensação, realmente é o que instiga o professor a continuar. E gratificante. Você ouvir 

de um aluno que você foi uma peça importante na formação dele. Isso você não 

esquece mais. É interessante isso. E você saber que hoje teve sucesso, teve sucesso 

não, ele ingressou no mercado ou ele te comentado: �Poxa, na prova tinha justamente 

ideias parecidas com aquelas que você tinha relatado em sala. E tudo aquilo que você 

tinha falado foi importantíssimo para eu conseguir desenvolver aquelas respostas�. 

 

H: Mas na prova...? 

 

R: Da seleção de um suposto emprego. 

 

H: Ah, tá! 

 

R: Então isso foi interessante. �Professor conseguia lembrar direitinho daquilo que você 

estava falando�. Caramba, legal! Isso é legal! Não tem preço isso daí. �E deu certo, 

consegui entrar lá�. E é isso, isso é interessante. 
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ENTREVISTA 2 (P2) 

 

 

H: Quais foram os motivos que te levaram a ser professor, além de ser enfermeira? 

 

C: Bom, os motivos que me levaram, foi para ter uma outra opção de trabalho, como eu 

falei, uma outra carta na manga, para eu estar trabalhando a não ser no hospital. Se eu 

não me desse bem no hospital, para eu estar usando minha formação de uma outra 

forma, por isso que eu escolhi ser professora. Tanto que eu me apaixonei pela 

profissão. 

 

H: E, assim, o que tem de mais em você? Enfermeira ou professora? 

 

C: Professora, com certeza! 

 

H: E por quê? 

 

C: Porque eu, eu sou apaixonada em dar aula, eu me sinto bem dando aula. Gosto, 

gosto de dar aula. Gosto dessa profissão, por isso que tem mais de professora do que 

enfermeira, em mim. 

 

H: E como que você se define dando aula? Atuando na sala de aula. Como é a C.l? C., 

na sala de aula. 

C: Eu me defino como um... meu Deus! Como me defino dando aula? Sou uma pessoa 

que prezo o respeito e sempre procuro estar inovando as minhas aulas, sempre procuro 

trazer conteúdos para as minhas aulas. Sou uma pessoa que procuro estar preparada o 

máximo possível para estar dando aula. Me defino uma boa professora. 

 

H: E assim, tem a questão do enfermeiro, que atua na área da Saúde, na área 

hospitalar, e que não é professor. Ele é enfermeiro e não é professor. E tem pessoas 
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como você que é enfermeira e professora. Existe alguma coisa, você percebe alguma 

coisa de diferente nessas posições? 

C: Sim. O enfermeiro, só enfermeiro, ele tem essa rivalidade com o professor, porque 

ele acaba entrando na rotina, ele acaba sendo rotineiro e acaba fazendo coisas que 

não são tão corretas. E quando ele se depara com um professor enfermeiro, ele fica 

com um pé atrás, porque ele acha que, assim, ele sabe mais, então ele fica com medo 

de estar fazendo alguma coisa errada. Realmente existe uma rivalidade sim, não é nem 

rivalidade, é um medo de ser observado por um professor que tem uma experiência de 

enfermeiro docente. Ele tem essa diferença, eu acho que é uma bobeira, porque você 

não precisa ter a formação pedagógica ou a formação docente para você estar sempre 

melhorando o seu serviço. E não é o que acontece, infelizmente. Existem os 

professores que eles param a graduação e param também de estudar. Então, ele acaba, 

às vezes até ficando ultrapassado nas informações. Enquanto o enfermeiro docente, 

não. Ele está sempre em busca de informações, sempre está na busca de inovações, e 

tem essa diferença. 

 

H: Como é que é a questão do ensinar para a C.? Que é ensinar? 

 

C: Bom, vou tentar... 

 

H: Resgatar. 

 

C: ...resgatar... É o que eu disse, ensinar... Você não ensina uma pessoa, você passa 

todo o conhecimento que você tem e se o aluno não estiver com os olhos e a mente 

aberta para receber aquela informação, você não vai conseguir ensinar. É uma ligação 

que você tem com seu aluno, se você não tem essa ligação, você não consegue 

ensinar. Você tenta dar o máximo de informação possível pro seu aluno, e tentar abrir 

os olhos, a mente dele, para receber essa informação. Para mim, isso é ensinar. Você 

passar um bom conteúdo para o aluno e tentar fazer com que ele absorva o máximo 

possível disso. 
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H: E aprender? Que é aprender? 

 

C: Aprender! A gente tem que estar em constante aprendizagem. Você tem que estar 

sempre aberto para aprender. Você tem que... Aprender, é difícil aprender! Mas, acho 

que assim, o principal é você estar aberto àquilo que o professor está tentando te 

passar. Você estar... Conseguir fazer com que aquela informação, ela permaneça com 

você sempre. E o aprender e o ensinar caminham junto. Porque, a partir do momento 

que você começa a ensinar, você começa a aprender, e se você aprende, você também 

tem essa capacidade de ensinar. Então, eles estão juntos. 

 

H: E quais são os valores que você defende enquanto professora atuando em sala de 

aula? 

 

C: O respeito. Acho que é o fundamental, tanto para o aluno respeitar o professor, e o 

professor respeitar o aluno. Acho que, se você não tem respeito, já é uma barreira para 

você estar aprendendo. É uma das coisas principais que tem que pensar. 

 

H: Tem outros valores que você observa também nessa sua atuação que você defende? 

 

C: Outros valores? O professor ele está sempre em busca para estar passando um bom 

conteúdo para um aluno, se o professor ele não faz essa busca, ele não, ele não 

consegue fazer uma boa aula, tanto para ele quanto para o aluno. É aquilo que eu tinha 

falado, você tem que respeitar o aluno e o aluno tem que te respeitar. Se você não se 

prepara, se você não organiza o seu conteúdo, você não consegue fazer uma boa aula. 

Isso é uma coisa muito importante em sala de aula. 

 

H: E quando você está preparando todo esse, fazendo todo esse movimento para ir 

para a sala de aula, para atuar como professora, você vai buscar inspirações onde? 

 

C: Nos conhecimentos que eu tive na minha graduação e na minha pós-graduação. 

Todo conhecimento, tanto da enfermagem como a forma de estar lecionando. Eu junto 
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um pouquinho dos dois. Eu vejo todo o conteúdo, eu procuro todo o conteúdo que 

aquele aluno precisa estar sabendo, e transformo esse conteúdo na parte pedagógica. 

E é dessa forma que eu trabalho. Eu junto os dois, tanto a docência como a 

enfermagem, para eu poder estar conseguindo passar uma boa aula. 

 

H: E você... Você percebe a diferença em que você... Qual era a ideia que você tinha 

antes da docência, de você fazer a pós-graduação na docência? Qual era a ideia que 

você tinha do professor? E depois, qual é a ideia depois do curso que você fez? 

 

C: Ah, sim. Para mim é assim, eu sempre respeitei os meus professores, só que hoje eu 

vejo que o professor, ele tem muito mais valor. Hoje meu respeito por eles é bem maior, 

porque eu vejo o quanto é difícil lecionar, o quanto a profissão é bonita. E eu vejo o 

quanto precisa de dedicação para você estar passando um conteúdo. Antigamente, eu 

não tinha essa ideia, eu não tinha essa visão de que... para mim é assim, o professor 

ele aprendia e ia para sala de aula e ensinava. E hoje eu vejo que não, tem muito mais, 

tem todo um cuidado por trás disso, tem toda uma regra para você estar lecionando. 

Hoje, eu dou muito mais valor a essa profissão do que antigamente. 

 

H: E quando você fala do cuidado, é o mesmo cuidado que a gente pode perceber, o 

cuidado da enfermagem, o cuidado do professor, cuidado ao ensinar? Como é isso? 

 

C: Do cuidado em ensinar? 

 

H: Isso... Porque cuidar você trabalhou 4 anos na sua formação de enfermeira, e agora, 

como é que você vê esse cuidado aqui, na área da docência? 

 

C: Os valores são diferentes. 

 

H: Por exemplo? 

 



130 

C: Aqui, eu tenho que ter consciência de que tenho que me preparar, para estar 

passando informação do cuidado para um aluno. É o que eu falei, você passar seu 

instrumento para um aluno, você tem que saber sobre esse instrumento, para transmitir 

para o aluno esse instrumento. É diferente, como eu posso dizer... essa transformação, 

essa... Porque querendo ou não, o enfermeiro ele aprende de uma outra forma, de um 

auxiliar e um técnico. Nem tudo que o enfermeiro precisa saber, o auxiliar e o técnico 

precisa saber. São diferentes. Porque as profissões por mais que sejam parecidas, elas 

não são iguais. Então, até nesse momento tem que ter cuidado de estar passando 

informação para o aluno, porque eu tenho que ter consciência do que ele precisa 

aprender naquele momento. 

 

H: Porque você trabalha com técnicos. 

 

C: Isso. 

 

H: Não com enfermeiros. 

 

C: Não com enfermeiros. O trabalho deles é diferente do que um enfermeiro. Então eu 

também tenho que ter essa consciência que eles precisam saber de coisas diferentes, 

na mesma área... Que nem, o que eu havia dito para você anteriormente, você aprende 

uma coisa em 6 meses, eles tem 12 dias para estar aprendendo. Então, você tem que 

saber o que eles precisam saber, resgatar o máximo de informação possível e passar 

isso para eles. 

 

H: Nessa concepção que você tem de educador e professor, que um enfermeiro na 

graduação, é dito a esse graduando, que vai se tornar um futuro enfermeiro, que ele é 

um educador. E hoje, você vê alguma diferença ou alguma proximidade, ou alguma 

igualdade na questão do educador como é trabalhado na graduação de enfermagem, e 

hoje você quanto professora? 
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C: Sim, os dois tem um trabalho parecido, mas são diferentes. O enfermeiro professor, 

o docente... 

 

H: Que é você. 

 

C: Sou eu, que fiz a pós-graduação, que leciono. Eu tenho que ter o cuidado do quê? 

De passar um instrumento a um aluno, a saber cuidar. Por exemplo, o auxiliar, ele não 

tem base nenhuma de como mexer numa agulha, então eu vou explicar para quê serve 

uma agulha, como é montar uma agulha, como ele vai manusear essa agulha. E lá no 

hospital, o educador enfermeiro, ele vai fazer o quê? Ele vai lapidar esse auxiliar, ou 

esse técnico. Ele vai pegar o conhecimento dele, e vai fazer o quê? Que ele tenha o 

quê? Mais agilidade, mais habilidade. E a tecnologia, as coisas inovadoras que o 

enfermeiro é que tem essa obrigação de estar trazendo para o hospital. Porque aqui a 

gente ensina até então. Ele saiu daqui e vai para o hospital, e tem coisas novas. É 

obrigação do enfermeiro tirá-lo de fora e pôr para dentro da sua equipe, com a 

educação continuada que a gente fala, sempre continuar educando esse técnico ou 

esse auxiliar. Ou quando ele tem uma dificuldade, em algum certo tipo de procedimento, 

o enfermeiro tem que ter essa visão de que ele tem que educar, ele tem que ensinar a 

forma correta, preencher as lacunas que tem, porque vai ter. O auxiliar e o técnico, ele 

não vai sair 100%, sabendo tudo. Por mais que a gente ensine tudo, de 100%, ele 

consegue captar só 70. Todos dizem, todos os professores dizem, que eles só 

conseguem absorver 70%, o resto ele não vai lembrar, ele não vai conseguir, então, aí 

é parte do educador lá, o professor, perdão!, o enfermeiro no hospital preencher esse 

restinho que falta para esse auxiliar, esse técnico ser mais ágil, ter habilidade maior na 

sua profissão. 

 

H: Uma outra coisa, você disse assim: que o curso aqui de técnico, que você aprenderia 

em 6 meses lá na graduação, o curso técnico tem que ser em 12 dias. Como é o 

material organizado? Como que você organiza esse material? 

 

C: A forma que eu trabalho? 
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H: A forma que você trabalha, isso. 

 

C: Então, procuro sempre estar buscando o que eu aprendi na docência, a forma de 

trabalhar, como lecionar. Eu pego toda a informação que esse aluno precisa ter, que... 

Ele tem a apostila dele. Lembrando, ele tem uma apostila, que para mim é interessante, 

mas se você souber usá-la. Muitos professores, eles lêem a apostila, eles seguem a 

apostila de cabo-a-rabo e para ele está bom, ele ensinou. Está bem, realmente, ele 

ensinou o aluno. Só que a apostila, no meu ponto de vista, ela deve ser usada como um 

guia. Ali tem a informação, cada professor deve pegar essa informação que tem na 

apostila e complementá-la, trazer coisas novas, porque nem sempre essa apostila ela 

está tão atualizada. A obrigação do professor é trazer coisas novas para essa apostila, 

para a sala de aula, e complementá-la. É a forma que eu trabalho: pego a apostila que 

é me dada, vejo qual é o conteúdo que deve ser dado, também é interessante porque 

ela te dá um padrão do que você precisa estar passando nesses 12 dias, porque senão, 

se você for pegar só o que você sabe, você vai passar informação de 6 meses. E não é 

interessante no momento para aquele tipo de curso, eles são técnicos, eles são 

auxiliares. Então, você pega esse padrão que tem na apostila, você organiza. Eu 

organizo meu material, sobre aquele determinado assunto, pego a minha, faço a minha 

planilha, faço meu... 

 

H: Cronograma. 

 

C: ...meu cronograma de aula. Organizo as minhas aulas, em relação à apostila, e tento 

lapidar o máximo que dá sobre o assunto e passo para os alunos de várias formas, ou 

atividade ou filmes... Sempre tento inovar em sala de aula. 

 

H: Uma outra coisa, cita para mim três características, pode falar o que vem na sua 

cabeça, sobre o trabalho docente, esse trabalho de sala de aula. O que é fundamental, 

para você, para exercer essa profissão? Três coisas importantes. 

 

C: Três coisas... 
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H: Que você julga importante. 

 

C: É o respeito... 

 

H: Respeito. 

 

C: Em sala de aula, tanto do professor como do aluno. Pelo docente principalmente, ele 

tem que respeitar o aluno, sabendo que ele não pode chegar aqui de qualquer jeito, 

bater o olho na matéria e vir dar aula. Isso para mim não é dar aula. O professor, ele 

tem que... Ele, já vai o segundo critério, ele tem que se preparar para dar aula. Então, 

ele tem que ter respeito, ele tem que se preparar para dar boa aula. E a terceira coisa... 

Vamos ver... O que deve ter em sala de aula? 

 

H: É, para você exercer a sua profissão. 

 

C: Para eu exercer minha profissão. 

 

H: De professora. O respeito, o preparo dos conteúdos... 

 

C: E uma coisa interessante, que é ele ter um preparo acadêmico. Eu acho que um 

professor, ele tem sim que fazer a docência. O enfermeiro, no caso, ele tem que fazer a 

pós-graduação em docência, ele tem que ter uma formação. Porque também não 

adianta você pegar qualquer pessoa na rua: �Olha, lê isso daqui e vai lá dar aula�. Ele 

tem que ter um preparo para exercer a profissão. 

 

H: Então, você acha que esse curso foi importante para sinalizar como trabalhar em 

sala de aula? 

 

C: Como trabalhar em sala de aula. 

 

H: Você não tinha a mínima noção. Qual era a noção antes e qual a depois? 
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C: A minha noção era o que, você sentar, você ler a matéria e passar, falar sobre a 

matéria. Até achava fácil... 

 

H: Você achava fácil ser professora... 

 

C: Eu achava fácil, e hoje acho dificílimo. Porque tem toda uma regra, tem todo um 

parâmetro, tem todo um cuidado que o professor tem que ter para estar passando essa 

informação, mediando essa informação. É interessantíssimo que esse professor tenha 

esse curso para aprender a ensinar. 

 

H: Uma outra coisa. Como professora enfermeira, como que você define o cuidado com 

o outro na sala de aula? 

 

C: O cuidado, você diz dos meus alunos. 

 

H: Isso, você enquanto professora, porque assim... 

 

C: Eu ensinando eles a cuidar. 

 

H: ...você é enfermeira e não se pode negar a questão do processo de cuidar que 

também é de sua formação. 

 

C: Sim. 

 

H: Aí, você vem para sala de aula. Nessa sala de aula, você também vai transitar com o 

cuidado com o outro, só que o cuidado é na sala de aula. Como é que você vê isso? 

Que cuidado é esse na sala de aula, que você tem que ter, ou o que você julga ter, ou o 

que você acha que deveria ser? 

 

C: Você diz o cuidado que eu tenho em ensinar a eles a cuidar? 
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H: Isso. 

 

C: Bom, interessante a gente sempre estar buscando as informações, o conteúdo, 

primeiramente da matéria que, no caso, é cuidar. Você já tem informação, você tem que 

saber transformar essa informação que você tem, para passar para o seu aluno, a 

cuidar. Porque querendo ou não, eles estão aqui para aprender a cuidar. Você está 

passando seu instrumento para eles... e... ai, meu Deus... É difícil a pergunta, difícil 

você explicar a pergunta. Vamos lá, vamos tentar ver se eu consigo explicar. Você tem 

o instrumento, passa esse instrumento para o aluno. Você tem que ter noção, eu, por 

exemplo, tento sempre me colocar na pele do aluno, para saber qual a forma mais fácil 

dele estar absorvendo aquela informação e conseguir absorver o máximo possível 

daquela informação. Porque, querendo ou não, você está colocando esses alunos para 

mercado de trabalho, então eles têm que sair bem formados para exercer essa 

profissão lá fora. E é o que eu falo, o aluno ele é o espelho, é o que eu falei 

anteriormente, é o espelho do professor. Se você ensina ele a cuidar bem, ele vai 

cuidar bem. Agora, se você não tem esse cuidado de ensinar e ensina para ele de 

qualquer jeito, futuramente ele vai fazer de qualquer jeito no mercado de trabalho. 

 

H: Quando você se vê trabalhando hoje como professora, para o ensino técnico, quais 

são os seus objetivos que você espera desses alunos que você está formando? 

 

C: Meu objetivo é tentar passar o máximo de informação, porque eles têm um curto 

tempo para estar aprendendo. Acho que isso também teria que ser revisto, acho que 

eles deveriam ter um tempo maior. Querendo ou não, é um curso técnico? Tudo bem, 

mas a profissão, ela pede mais. Ela pede mais conhecimento. O meu cuidado é de 

resgatar o máximo de informação pertinente para aquilo e trabalhar com esse aluno, 

para que ele consiga absorver aquilo, porque você está formando eles. Você tem que 

saber passar corretamente. E se você não tiver uma boa formação em relação a isso, 

não consegue passar para um aluno de forma correta, que você saiba que eles vão 

aprender. 
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H: Você acha que você seria diferente se você não tivesse feito esse curso de pós-

graduação? 

 

C: E ser professora? Com certeza. Com certeza. Porque, na escola, eu tinha essa coisa 

de estar estudando e minhas colegas iam lá e perguntavam para mim: �Ah, mas me 

ensina isso, me ensina aquilo�. Então, eu acho que já desde aquela época eu tinha um 

pouco de professora. Era fácil? Era, porque eu estava informação que eu sabia. Eu não 

sabia se estava passando certo ou errado, mas eu estava passando. Dentro do que eu 

sabia, estava passando para eles. E se eu estivesse aqui em sala de aula fazendo isso, 

eu ia dar aula, mas eu não ia dar uma boa aula, porque eu não ia saber usar os 

instrumentos corretos para dar aula. 

 

H: Os instrumentos pedagógicos? 

 

C: Os instrumentos pedagógicos. 

 

H: As ações pedagógicas? 

 

C: Sim. Porque assim, tem toda uma forma de você estar conversando com seu aluno, 

desde a posição em que você está diante da sala. A forma em que você se direciona ao 

seu aluno. Tem toda uma técnica, e se eu não tivesse essa técnica, tenho certeza que 

de dez alunos, eu acho que dois iam conseguir aprender. Então, assim, tem uma 

técnica, que hoje sim, hoje eu sei, eu uso ela, e que antigamente se eu fosse dar aula 

não ia fazer ideia nenhuma dessas técnicas, ia passar de qualquer jeito. Eu acho isso 

erradíssimo. Acho que o professor ele precisa ter essa formação, porque nós sabemos 

que tem a forma certa de passar uma informação. Se você não sabe disso, que tem 

essa forma certa, você vai passar de qualquer jeito, você vai passar do jeito que você 

acha que tem que ser passado. Não é bem assim. 

 

H: Me fala um pouquinho dos estágios que você fez. Foi importante fazer esta parte de 

estágio? 
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C: Sim, foi importante fazer. Tanto a parte de estagio na graduação como na pós-

graduação. Na graduação para saber mesmo, conviver no hospital saber como que 

funciona. Porque no livro é muito fácil, você vê e fala assim: �Nossa, é sangue.� �Nossa, 

é doente�. �Um diabético�. Mas quando você está ali, atuando, você vê que é mais difícil. 

São importantes os estágios, porque ali você vê: �É isso que eu quero mesmo?� Porque 

enquanto você está numa sala de aula, tudo é bonito. Você fecha seu livro, vai para sua 

casa. E quando você está num estágio já não, você já, você presencia, vivencia. 

Enquanto aqui você só tem uma doença, lá no hospital você tem pacientes com três, 

quatro, cinco doenças de uma vez. E na docência é a mesma coisa. Eu estava 

aprendendo em sala de aula, mas quando eu fui pro estágio, vi como que é mesmo, 

como funciona. Porque você começa a ter uma visão diferente, você fala assim: �Ah, 

mas para quê que eu vou fazer observação?� Porque tem a parte de observação, 

participação e regência. Então, para quê que eu vou fazer observação, se observei já 

quatro, cinco anos, por exemplo. 

 

H: Professores dando aula. 

 

C: Professor dando aula. E não, realmente é diferente, porque você começa a ficar 

mais crítico em relação a uma aula. Você começa a ver: �Opa! Peraí, esse professor 

não está usando os instrumentos.� Ele não está... Você percebe se o professor ele já 

vem preparado. O que pode passar desapercebido para um aluno, ali, naquele 

momento, para você não passa desapercebido. Você começa a ser mais crítico em 

relação a isso. É importante a parte de estágio para isso, para você também estar 

vivenciando isso, para também estar querendo buscar. �Ai, eu achei interessante o que 

um professor fez. Não vou fazer, não vou cometer essa gafe em sala de aula�. Então, é 

importante sim, um aluno fazer os estágios. Para ver se é aquilo mesmo que ele quer, 

se é interessante para ele ou não. É interessante isso. 

 

H: Quando você veio para esse curso de docência, veio sem resistência? Você veio 

porque era uma oportunidade de fazer a pós ou porque você realmente, já tinha, como 

você falou anteriormente, já tinha algo de professor que você não sabia definir direito? 
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C: Não, na verdade foi assim, não tive resistência, não digo que foi resistência o que eu 

tive. Eu vim para dar... Eu já tinha esse negócio de ensinar os meus colegas, mas não 

era uma coisa que eu tinha paixão em dar aula. Foi um convite da minha amiga V., que 

também é professora hoje. Ela falou assim: �Ah, porque não? Vamos tentar.� Para mim 

era assim: �Vamos tentar�. Eu sempre fui aberta a coisas novas. Mas, se eu não gostar, 

pelo menos eu fiz. Sabe? Aquela coisa? E quando eu entrei mesmo, comecei a ver que 

era uma coisa séria, que dar aula não era tão fácil assim e que tem seus pontos 

positivos, tem as suas... tem seus pontos positivos. E foi quando eu comecei a me 

apaixonar em dar aula, eu já queria ir para campo de estágio, já queria estar usando 

todo o conhecimento que eu tinha. Resistência eu não tive muito. Foi mais curiosidade 

também, foi um pouco de curiosidade, tive um pouco de curiosidade para saber... 

 

H: Curiosidade... 

 

C: ...que mundo é esse? Você entendeu? E eu gostei do mundo. Hoje eu faço parte 

desse mundo, faço feliz. Gosto do que eu faço. 

 

H: Então, hoje o que tem de mais em você é a professora mesmo? 

 

C: É, hoje com certeza. 

 

H: Você se define como professora. 

 

C: Eu me defino.Tanto que meu pai, ele sempre me pergunta: �Ah, mas você fez quatro 

anos de enfermagem e só um de Docência, como você é mais professora do que 

enfermeira?� Mas eu acho que é uma coisa de paixão. Eu acho que também tem esse 

pouquinho de dom, de ser professora. Falo assim �Ah! Mas eu gosto�. Não adianta a 

gente também fazer uma formação e se contentar só com aquilo. Porque eu sempre 

falei, a gente tem que procurar sempre inovar. 

 

H: E o que você sente quando você está na sala de aula. O que você sente? 
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C: Nossa! Eu sinto alegria. Eu gosto de ensinar. Quando eu vejo meus alunos querendo 

me �sugar�, eu fico feliz �para caramba�. Quando eu vejo, quando eu abro espaço para 

eles estar dando a opinião deles. Eu vejo que eles estão aprendendo, que eu estou 

conseguindo passar informação. Às vezes um tem mais dificuldade, outros não, e eu 

consigo trabalhar com esse aluno, e eu vejo que tem um ponto positivo, eu vejo que 

esse aluno ele vem para dentro da gente. Me dá um prazer imenso, imenso. Já um 

prazer que eu não sentia tanto dentro de um hospital. Eu gosto de cuidar, gosto mesmo. 

Acho que é uma profissão linda. Cuidar. Saber cuidar. Mas é mais gostoso ainda, acho 

que mais prazeroso ainda, você ensinar. Você conseguir passar informação para o seu 

aluno e conseguir fazer com que ele absorva aquilo que você está passando. É muito 

gostoso. 
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ENTREVISTA 3 (P3) 

 

 

H: Queria saber quais foram os motivos que te levaram a ser professora, além de ser 

enfermeira. 

 

V: Bom, para começar, durante a graduação, teve vários professores que, na verdade, 

acabei me espelhando e você é uma delas. E outro também que não trabalha mais na 

instituição, onde eu trabalhei, mas que no final também me espelhou, porque eu fiquei 

pensando assim: �Nossa, ele é enfermeiro e como sabe tanto! Como sabe tanto?� E aí 

eu fiquei questionando e comecei a estudar e procurar entender realmente o que era 

ser professor, além de enfermeiro. E foi onde consegui conciliar realmente a parte da 

enfermagem, Saúde e com a Educação. E para entender melhor, peguei alguns livros 

sobre a parte de Pedagogia e falei assim: �Aonde falta mesmo, a parte do quê? A 

enfermagem, em relação à Saúde voltada para a educação, algum programa 

conciliando Saúde com Educação�. E depois veio meu TCC, que automaticamente 

consegui conciliar essa parte. Meu tema era sobre o transplante de medula óssea e, no 

final, o trabalho levou assim, como conscientizar a população em relação ao transplante 

de medula, até mesmo sobre os transplantes de órgãos em geral. Então, primeiro, tive o 

quê? Educar a população, conscientizar da importância para que realmente seja um 

possível doador, porque receptor nós temos um monte. E aí, o final do trabalho foi todo 

voltado para a Educação, eu não sabia realmente ia fechar e, com isso, vi a 

oportunidade de fazer a pós de docência, cursei, terminei recentemente e hoje em dia 

vejo quanto é importante, o quanto está precisando profissional da saúde, saúde-

educação andar junto. Hoje muitas coisas que faltam em nosso país acho que é porque 

não tem um dedinho de um profissional da saúde, principalmente o enfermeiro que falta. 

 

H: E, V., o que fica mais evidente em você, é o ser enfermeira ou ser professora? 
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V: Primeiramente, eu sou enfermeira. Primeiramente sou enfermeira e, em segundo, é 

ser professora, mas ambos automaticamente, com as mãos dadas. Mas ainda 

enfermeira fica em primeiro lugar. 

 

H: E o que te leva a sentir dessa maneira? 

 

V: O que leva a sentir dessa maneira? 

 

H: É, como você consegue falar que em primeiro está o enfermeiro, depois o professor. 

Por que essa ordem? 

 

V: Complicado. Porque, primeiro, no caso, vem a formação acho, que é em enfermeiro. 

Veio primeiro, acho que isso está mais evidente, não sei se também porque estou 

recém-formada. Foi tudo muito rápido, consegui fazer o último ano da faculdade com a 

docência. Então, automaticamente, fiz as duas coisas junto, mas, primeiro, por estar 

recente, acho que esse lado enfermeiro, ainda, aflorece mais. Na verdade, estão sendo 

duas descobertas recentes. Primeiro descobri o que é se formar e o que é ser 

enfermeira e agora, recentemente, o que é ser professor. Primeiro, acho que daqui a 

alguns dias ambas vão ficar em primeiro lugar, acho que não vou conseguir saber 

mesmo distinguir qual vai ser primeiro ou segundo, que as duas vão ficar no mesmo 

patamar. Acredito eu. 

 

H: Como você se define atuando na sala de aula, enquanto professora? 

 

V: Como eu me defino? Mas, eu me defino como? 

 

H: É, como você se sente quando assume essa profissão de professora? 

 

V: Eu estava até conversando recentemente com o Paulo, que é o diretor da instituição 

onde eu estou. E, primeiramente, no primeiro dia foi assustador, porque, de repente 

você passa de aluno, porque todo o tempo como aluno, aluno-auxiliar, depois estagiária, 
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depois aluna na faculdade estagiária, agora na Pós-graduação, aluno também e, de 

repente, você se vê responsável, como profissional, responsável por tantas pessoas. 

Eu, primeiro, coloco assim, vejo o que ficou faltando enquanto eu aluno, o que o 

professor não conseguiu realmente passar ou, às vezes, até a própria conduta dele 

frente ao aluno, hoje em dia, tento não fazer esses mesmo erros. Tento realmente, me 

colocar no lugar dos alunos. Hoje, eu tenho contato com eles, eu não fico só lá na 

frente. Se eu estou percebendo que estão meio caidinhos, eu vou lá. Ainda bem que as 

turmas são pequenas, então consigo ter esse contato que é o que você muitas vezes 

você não consegue numa graduação. Hoje em dia, eu faço isso. Percebo o que está 

acontecendo e tento me colocar como professor, mas no lugar deles. Não ficar �eu sou 

o professor, sei tudo e eles não sabem nada�. Não. Sempre, parto do princípio que eles 

sabem alguma coisa, muito difícil o que acontece com a gente na graduação. Parece 

que a gente não sabe nada, que a gente não teve um passado, e muitas vezes o 

professor acha que a gente não sabe nada e o que eles falam está tudo certo. Já aqui 

não, eu sempre busco alguma coisa, mesmo que eles sejam do técnico, que consigam 

resgatar alguma coisa do auxiliar. Mais do que do auxiliar, resgatar alguma coisa que 

eles fizeram fora, alguma oportunidade que eles tiveram, alguma situação que eles 

tiveram com, ou até mesmo se passaram como paciente, porque já que nós estamos 

falando sobre a área da saúde... Hoje em dia, tento fazer isso, me colocar no lugar 

deles e tentar mesmo não cometer os mesmos erros com eles. Me sinto assim. 

 

H: Erros que você identificou nos professores? 

 

V: Isso. Tento ficar mais próxima deles, fazendo com que eles participem mais e 

sempre partindo de que eles sabem alguma coisa. Então eu sempre faço isso, eu 

nunca parto de que eles não sabem nada. 

 

H: Na enfermagem, você tem hoje, lógico, muitos amigos enfermeiros. Como eles vêem 

você, além de enfermeira também professora? 
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V: Os mais próximos falam que realmente eu tenho perfil porque sou uma pessoa 

comunicativa, que falo bem, que eu gosto de conversar com a pessoa, que tem gente 

que lida com gente, mas realmente não gosta muito de falar. Fala o necessário, até 

mesmo enfermeiro. Tem enfermeiro que se forma e não gosta de lidar com pessoas. Eu 

sempre gostei de falar, sempre procurei me posicionar melhor, então quem é próximo, 

os meus amigos enfermeiros falam: �Eu sabia que por essa área você iria passar. Você 

gosta de dar palestra, alguma coisa assim�. Falam que estou indo no caminho certo. 

Agora, isso são os mais próximos, tanto é que consegui até junto na Pós-graduação ter 

outros amigos também com esse mesmo perfil. 

 

H: E aqueles que não são tão próximos? 

 

V: Tem pessoas que automaticamente você vê que na área de docência não... Durante 

os quatro anos você acaba avaliando. Tem gente que faz a faculdade, fica mais lá no 

cantinho, não gosta de falar em público, então acho que para ser professor, fica um 

pouco mesmo difícil. Mas, o restante que não tenho contato... 

 

H: Você teve contato com a área hospitalar? 

 

V: Tive, na parte emergencial. Numa empresa de urgência e emergência. Mas não 

hospitalar, era em uma empresa, durante dois anos. 

 

H: E o que é para você ensinar? Agora, que você está na sala de aula, como você vê o 

ato de ensinar. O que é isso? O que representa isso? 

 

V: Para mim, está sendo gratificante. Primeiro que para eu chegar até ensinar, eu estou 

estudando acho que mais do que na própria graduação, porque primeiro tenho que 

saber para depois passar. E sempre procurar de uma maneira melhor, para que o outro 

possa entender. Então, acredito que essa troca, na verdade, de conhecimento. 

 

H: Você acha que o processo de ensinar é uma troca? 
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V: Sim, porque não somente o professor ensina. Quando você tem a troca, 

automaticamente, alguém te traz algo, algum outro caso que acaba revertendo para 

você também. Então, acho que é essa troca mesmo. 

 

H: E o aprender aonde fica nesse processo todo? 

 

V: É complicado dizer, porque você não sabe muitas vezes se ensina e o outro está 

aprendendo. Você, na verdade, quando vem para a sala de aula, se você tem dez, você 

quer que os dez saiam com todo esse aprendizado, claro que eu espero que seja 100%, 

mas a gente sabe que nunca... Normalmente, um ou outro é 100 %, um ou outro vai ser 

menos, então... A minha expectativa quando chego aqui, é dar o melhor para que 

realmente, nem que não seja 100 %, mas se um pouquinho ele conseguir absorver do 

que eu falei, eu já fico feliz. 

 

H: Então, o aprendizado para você é essa absorção desses conhecimentos que você 

traz. 

 

V: Isso, em sala de aula. 

 

H: E você, quando está aqui, dando aula, com os alunos, que valores você defende 

enquanto professora? 

 

V: Que valores? Eu, normalmente, quando começo na turma, eu sempre falo da minha 

origem, como eu cheguei, como eu fiz a faculdade. Tem gente que acha que para você 

ter chegado até ali foi tudo muito fácil. Às vezes quem está sentadinho ali e passa por 

toda a dificuldade, fala: �Nossa, acho que eu jamais vou chegar até a professora�. E 

quando eles, no caso, para o auxiliar ou técnico falo que até a faculdade foi difícil 

conseguir. Eu jamais achava que fosse fazer uma pós-graduação e na verdade 

consegui fazer. E eu falo que nada foi fácil, tive muitos obstáculos até que me fizeram 

pensar em desistir. Então trago esses valores, valores meus, minha história de vida, 

para que eles realmente se espelhem e falem: �Nossa, a professora não é nenhuma 
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riquinha...� Então, assim, são histórias de vida minhas que eu passo para eles. São 

estes... 

 

H: Mas, assim, na sua atuação, quando se está trabalhando em uma área de exposição 

como é a do professor, a gente sempre tem alguns pensamentos: �Olha, eu quero 

lecionar por conta disso, disso e daquilo�. O que te move? Quais são esses valores 

pontuais que te movem aqui dentro da sala de aula? Além da sua história de vida, das 

dificuldades que você teve que você acabou de me dizer. 

 

V: É, relacionado à área da saúde, voltando, que não tem como, eu leciono para 

profissionais da área da saúde, então você acaba realmente o quê?. A minha história, 

como estagiária, vamos dizer, você tem lá: profissionais enfermeiros, você acaba 

lidando, estagiários e você sempre acha que alguma coisa está faltando ainda. E eu 

falo para eles, e eles são poucos, mas se esses pouquinhos forem para o mercado de 

trabalho e fazer a diferença. Eu trago para eles: �Eu fui, tinha auxiliar de enfermagem 

que fez assim; não porque é público que você tem que tratar o outro assim... Eu tento 

fazer com que eles realmente saiam daqui mais lapidados em questão da humanização. 

É o que eu falo para eles. Às vezes você vai, pega profissional recém-formado, até 

mesmo gente que já está na área faz tempo e acaba te tratando, não vamos dizer como 

animal, porque tem animal que é mais bem tratado que um ser humano, mas de uma 

forma tão assim, que acaba você como profissional ficando triste. Falando: �Nossa, 

aquela pessoa passou por uma escola, está trabalhando trata o outro, um semelhante, 

desse jeito. É o que eu falo para eles, tento trazer essa parte. Essa parte da 

humanização. 

 

H: A humanização. Sempre dentro da área da Educação, da área de formação do 

enfermeiro, a gente ouve dizer assim: �Ah, o enfermeiro é um educador�. Você, V., 

professora hoje, o que você definiria como Educação e como o ato de lecionar? Existe 

essa diferença? Ou não existe? Existe uma proximidade lá do enfermeiro educador e, 

hoje, da enfermeira professora? 
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V: No caso, eu tive até uma certa dúvida mesmo, porque durante a faculdade falam: �O 

enfermeiro tem que ensinar. O enfermeiro ele ensina. O enfermeiro ensina a lavar as 

mãos. O enfermeiro faz isso, o enfermeiro faz aquilo�. Só que durante a faculdade, eles 

acabam formando você, empurrando você para a área hospitalar. Eles não te dão 

mesmo outro leque. Eu fui descobrir isso no meu último ano de faculdade, porque eles 

te colocam que você é um enfermeiro, que você só vai atuar na área hospitalar, mas da 

mesma forma te cobram: �Você tem que ensinar, você tem que ensinar. Desde o 

momento que você está ensinando a lavagem das mãos, você está ensinando�. Aí, 

quando chega o último ano da faculdade, falam para você, em dez dias no caso, fazer 

palestras. Dizem para o grupo na sala fazer palestras, na verdade é criar um tema, e ir 

para a escola. E isso em pouco tempo, a gente teve o quê? Dois dias de como se portar 

lá na frente, como falar, isso muito rápido, no último ano. Tivemos outros trabalhos 

anteriores, mas esse era específico, a matéria era para isso. Então, nós não ficávamos... 

Ficávamos na sala de aula só para preparar o material, cartazes que nós íamos levar e 

alguma parte da pedagogia, mas muito rápido. E logo cada grupo ia para as escolas 

para dar palestras. É complicado, você fica durante três anos com uma visão, quando 

chega no penúltimo semestre, falam: �Você tem que ir lá, que tem que ensinar desde 

como tomar banho, desde como tem que lavar as mãos antes, tem que falar sobre 

piolho...� Realmente, é até um pouco assustador, você fala: �Nossa, mas eu não fui 

instruído para isso, na verdade.� Porque tudo te levava para outro ramo e, quando 

chega assim, muito rápido, falam assim: �Não, realmente, é o seu papel. É o seu papel 

ser educador�. Mas até, vamos dizer assim, �cair a ficha�, é complicado. Mas, você sabe 

que hoje, hoje em dia eu consigo ver isso, que o enfermeiro ele consegue conciliar as 

duas coisas. Não tem como falar só de Educação, ou falar só da Saúde. Hoje em dia, o 

enfermeiro vai ter que fazer um leque, uma junção de tudo isso. 

 

H: E aí, você, enquanto professora, esse papel é diferente hoje para você? Daquele 

enfermeiro educador, que ensina, como você acabou de dizer, tratar do piolho, as 

funções de higiene básica, e, agora, hoje você aqui, na sala de aula, qual esse paralelo, 

a diferença, a aproximação? Ou é tudo igual, como você vê isso? 
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V: Hoje em dia, eu vejo que é igual. A importância é a mesma, eu estou ensinando. 

Estou aqui, ensinando os alunos da área da Saúde, mas lá também tem que ensinar 

aquele pequenininho que vai passar para a mãe dele, que vai: �Olha, mãe, eu tive na 

escola hoje uma enfermeira que falou da importância de lavar a mão�. E ele vai replicar 

essa informação na casa dele. Aqui a mesma coisa, você está ensinando um que vai 

tomar conta de vários. Então eu vejo que, na verdade... 

 

H: E o curso de docência. Qual era sua visão antes, e depois do curso para você se 

tornar professora? Quais eram as representações que você tinha antes do professor, 

antes do curso, e agora? 

 

V: Durante toda a parte de docência, na verdade. 

 

H: Isso. 

 

V: Voltando lá, quando eu fui como estagiária. Na verdade, você vai ainda não tem... Lá 

estava muito cru, lá esse lado mesmo de ensinar não predominava. E, conforme a 

docência, esse lado que ele vai te mostrando: como abordar um assunto, quais os 

objetivos que você vai seguir, como tem que se preparar antes... Então, tudo isso, a 

pós-graduação foi mostrando. Não é só chegar lá, vou ensinar, e sem se preparar antes. 

Na verdade, você se prepara antes. Tem que ter todo um conhecimento, ter que 

objetivos que você vai alcançar e, automaticamente, já tem um retorno aqui mesmo em 

sala de aula, porque você vê no decorrer. Lá foi muito rápido. Você fez, mas, na 

verdade, você não sabe se vai ter um retorno. E aqui, há essa troca, você sabe se 

aquele aluno está se desenvolvendo. 

 

H: E a ideia que você tinha antes de professora era diferente do que você vê agora, 

depois de passar pelo curso de pós? Como você pensava antes o professor? Vai, tendo 

por bases os seus professores que você teve lá. Vamos pensar lá no início da tua 

formação na graduação. Qual era a ideia que você tinha dos seus professores e do 

trabalho que eles desenvolviam? 



148 

V: Antes, eu tinha umas histórias meio... No caso, eles trabalhavam como enfermeiros, 

trabalhavam na área hospitalar. E à noite, eles iam dar aula, mas como se fosse uma 

coisa... Eu achava que era como um bico, eu nunca achava que era como uma 

profissão. No começo, eu achava isso. Que era fácil, não é? Eles já estão trabalhando, 

traz aquela vivência... Mas, hoje eu sei que muitas coisas por trás disso acontecem 

para você poder chegar até a sala de aula. Realmente, não é tão fácil assim: �Ah, vou 

ser professor�. Não, não é? 

 

H: Então hoje, você vê de que maneira? Você é professora. 

 

V: Hoje, eu sei o quanto é... Que responsabilidade, quanta responsabilidade! Você se 

prepara antes, você se prepara durante. Porque quando às vezes, você prepara uma 

aula e de repente um faz uma pergunta que foge daquele assunto e você tem que 

saber, ter esse jogo de cintura. Hoje em dia, o professor tem que ser tudo. No caso eu 

sou enfermeira, mas às vezes tem que ser psicóloga, porque às vezes alguém não está 

bem, você conversa. Hoje, a gente sabe que o professor tem que se preparar antes, 

durante, depois. Tem que estar sempre se atualizando. Hoje em dia, eu tenho que ficar 

lendo mais jornal, que ficar vendo televisão, porque aquele assunto que aconteceu, 

tenho que trazer para a sala de aula. Hoje, eu vejo quanta responsabilidade! Realmente, 

hoje é o dia em que a gente se dá conta mesmo, atuando é que você se dá conta. 

 

H: Então mudou a sua visão? 

 

V: Mudou muito a minha visão. Hoje eu sei que é uma outra profissão. 

 

H: Eu queria que você citasse três características, que te vêm na cabeça, do que é 

esse trabalho docente que você está desenvolvendo aqui na escola. Caracteriza para 

mim, ser docente é isso, isso e isso. 

 

V: Em três palavras? É que tem tantas... 
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H: Não, pode... Coloquei três, mas se você quiser citar mais, fica a seu critério. 

 

V: Eu estava falando isso com o Paulo ontem. Falei que eu mesma superei as minhas 

expectativas. A vaga para o estágio e agora ele me chamou para estar atuando aqui 

como docente. E, na verdade, o profissional docente é um guerreiro, além de tudo. 

Porque, estar aqui com várias realidades, você não sabe de onde vem cada um 

daqueles... Ai, não consigo... 

 

H: Quer parar? 

 

V: Deixe-me pensar. Energizante. Acho que essa é a palavra, energizante. É isso que 

eu estou sentido que tem que ser. 

 

H: Por quê? 

 

V: O professor tem que vir aqui de uma certa forma. Você tem realmente que vir bem, 

sentir que está firme. De repente, estão aqueles alunos tão baixinhos, você chega, faz 

uma brincadeira. Você levanta o ânimo, e tem que jogar algum assunto sério, mas, 

automaticamente, também não tem que deixar aquilo tão estressante. E, então, faz uma 

brincadeira, para ver se aquilo consegue fluir de outra forma. Acho que se resume nisso, 

energizante. 

 

H: Você, como professora e enfermeira, como você define o cuidado com o outro na 

sala de aula? Porque aqui tem vários alunos que estão sob seus cuidados, 

 

V: O cuidado na sala de aula. 

 

H: Porque aqui tem vários alunos que estão sob seus cuidados, como é esse cuidado? 

Porque o cuidado como enfermeira, é o cuidado com o paciente, que a gente já sabe, 

comprometido com o processo de cuidar. Mas e o cuidado aqui da sala de aula? Quais 

são esses cuidados que você tem que ter com o seu aluno? 
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V: O cuidado, na verdade, no que eu tenho em relação. São cuidados diferentes. A toda 

hora, eu fico perguntando: �Vocês estão entendendo?� Porque eu pergunto realmente: 

�Se eu estou falando muito rápido, pede para parar�. Se está na lousa, pergunto se a 

minha letra estão entendendo. Aqui, no caso, peço para que as luzes estejam acessas 

para que todos enxerguem, pergunto se está bom assim. No calor, que abram as 

janelas, para que, realmente, se sintam à vontade, para que nenhum fator ambiental 

influa no que você está falando. Então, é esse cuidado: de não ficar conversando, 

quando é a vez de prestar atenção, porque o que conversa com o outro, 

automaticamente, acaba perdendo o assunto... São esses pequenos cuidados que eu 

tenho com eles... Para não ficar sentado todo mundo junto, se tem um espaço entre um 

e outro. Mesmo que eles não sentem um atrás do outro, que façam meio-círculo, mas 

que respeitem o espaço um do outro, que não fiquem todos grudadinhos. 

 

H: E como está sendo essa experiência sua nesse tempo, agora na sala de aula? Fale 

um pouquinho, como é que você faz quando vem para cá? Você vem para a aula, e 

como é que começa todo esse trabalho? 

 

V: Eu sempre começo perguntando da aula anterior, eu sempre faço isso. Falo: �Gente, 

ontem nós abordamos tal assunto, e o que vocês acharam?� E, conforme foram para 

casa, se surgiu alguma dúvida, porque às vezes não surge. Na hora acha que entendeu 

tudo, mas sai daqui pensando. Então, eu resgato isso deles. Se ficou algo falho, eu 

volto naquele assunto com os alunos, faço um resuminho e vou para a outra aula, 

realmente daquele dia. É sempre assim que eu começo, sempre perguntando se está 

tudo bem, como foi. 

 

H: E o trabalho antes de chegar aqui na escola? Que aí é o seu trabalho de professora. 

V: Antes, é complicado. Mas, eu não sabia que era estudar tanto. Hoje em dia, preparo 

minha aula assim, em datashow. Fico o dia inteiro à frente do computador, tentando 

achar, gosto muito de figuras. Gosto de colocar figuras, para ficar mais fácil. A 

ilustração acaba melhorando bastante para que eles absorvam esse assunto. Se é o 

resumo de um livro, você tem que ler, resumir para poder passar de uma certa forma. 
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Acho que o professor trabalha mais antes e depois do que durante, que durante já está 

tudo na sua cabeça. E é gostoso, não sabia que era assim, que você tinha que 

realmente colocar todo aquele o seu conteúdo. E tem que dar conta desse conteúdo, 

porque você tem todo um conteúdo a seguir depende daquela disciplina. E você tem 

que, de certa forma, cumprir com o assunto, mas que não seja de uma forma tão 

maçante. Todo dia, eu descubro uma nova forma de como passar isso. Para mim, no 

momento, está sendo também um aprendizado. Tanto que eu passo para eles, e a cada 

dia, a cada situação, eu mudo. Eu falo: �Não, ontem fiz assim, eu acho que hoje vou 

fazer de outra forma�. Eu mesma fico me testando, eu acho que está tudo muito recente, 

então cada dia está sendo uma descoberta. Está sendo gratificante, está sendo gostoso. 

Eu estava fazendo estágio de manhã, tarde e noite. Estava ficando o dia inteiro na 

escola, eu dormia tarde. Saía daqui 22 horas, chegava em casa 22:30, ficava 

demorando, estudando e tinha que acordar cedo. Eu falo que nem na minha graduação 

estudei tanto quanto estou estudando agora, porque é muita responsabilidade. Antes, 

era só o que o professor falava, que isso seria para mim, só. Agora não, eu que sou 

responsável por todos aqueles alunos, então é muita responsabilidade. O que falar aqui, 

é o que é válido. Então, se eu falar algo errado, é isso que vou passar para eles. E, 

automaticamente, isso que vai reverter no futuro. Eu tenho muito cuidado em relação ao 

que falo. Eu vou tomando cuidado. Realmente, fico toda hora me policiando, porque sei 

que o que eu falo tem grande peso para eles. Eu fico dosando as palavras para poder 

passar para eles de uma forma benéfica. 
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ENTREVISTA 4 (P4) 

 

 

H: Quais os motivos que te levaram a ser professora, além de ser enfermeira? 

 

S: Olha! Quando já trabalhava na área, antes mesmo de cursar a Faculdade eu já 

percebia que existia muita deficiência nessa área e quando fiz o curso técnico eu 

sempre me afinei muito com área da docência. Sempre gostei de ensinar. Então nesse 

período eu já sentia vontade de fazer algo diferente, trabalhar como docente para 

mudar a realidade que a gente tem hoje. Esse pensamento me levou a escolha do 

curso de graduação em enfermagem e quando fui para a graduação eu já tinha um 

objetivo: assim que terminar começar a lecionar. 

 

H: O que tende mais em você o enfermeiro/a ou o professor/a? O que te realiza mais? 

Justifique. 

 

S: O que realiza mais... não tem como separar eu acho... porque a gente é as duas 

coisas ao mesmo tempo. O enfermeiro ele é docente o tempo todo. Eu me vejo como 

docente o tempo todo e como enfermeira. Então mesmo lá prática do Hospital eu estou 

sempre ensinando alguma coisa, então estou sempre praticando a docência, não tem 

como separar. Eu me sinto enfermeira enquanto docente e docente enquanto 

enfermeira, não tem como separar. 

 

H: Como você se define atuando em sala de aula? 

 

S: Eu tento fazer uma aproximação com a turma eu acho que a relação aluno-professor 

tem que ter confiança, então ele tem que acreditar que aquela informação que eu estou 

colocando é segura, é precisa e que realmente é aquilo que ele tem que levar para 

frente. Não adianta florear uma teoria, dizer que ela é linda que na prática ela poderia 

ser assim e quando o aluno chegar no estágio e se frustrar. Acho que tem que existir 

essa relação de confiança. Sempre que eu atuo, procuro trazer a realidade para dentro 
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da sala de aula, mesmo que a realidade seja diferente da teoria, eu coloco o que é a 

teoria e o que é a realidade. Procuro preparar o aluno para o que ele vai encontrar na 

vida profissional no hospital isso faz com que o aluno confie no professor. Então 

quando ele vai para o campo de estágio ele reconhece o que foi visto em sala de aula, 

nem mais e nem menos. Porque é muito ruim quando o aluno se frustra em campo de 

estágio, quando ele percebe a teoria desconectada da realidade com a qual ele se 

depara. Eu tento evitar essa frustração eu conduzo meu trabalho desta forma e percebo 

que o fidbeck  do aluno é muito maior e a gente percebe quando o aluno procura a 

gente e diz: olha professora a gente viu como era a situação e foi bacana porque bate 

com o que vimos na sala e podemos ver os pontos positivos e os pontos negativos. O 

resultado é bom. E quando eu estou atuando como professora em campo de estágio 

faço o inverso trago a teoria confrontando com o que eles estão vendo e como poderão 

trabalhar e assim o aluno vai percebendo o valor da sala de aula e o valor da atuação 

prática. 

 

H: Como você percebe que seus colegas enfermeiros te vêm enquanto professora? 

 

S: Eu acho superbacana tem alguns colegas que me chamam de Professorinha, porque 

eles sempre vêm buscar uma informação, é muito interessante. Eles têm a gente como 

referência e sempre vêm perguntar alguma coisa pra você que é docente por que 

sabemos explicar, por que associam a figura do docente em estar mais atualizado e 

saber mais sobre determinados assuntos mais do que aqueles que só vivem no hospital 

então as pessoas procuram a gente como uma Referência, e isso é importante porque 

valoriza a nossa figura até dentro do nosso trabalho, então você não é só visto como 

um enfermeiro encarregado de uma área, você é visto com algo a mais, então somos 

convidados para dar treinamentos ou uma aula e isso é importante para o profissional 

enfermeiro, porque quanto mais ele puder se inserir em várias áreas do hospital, mas 

chances ele terá para contribuir nas mudanças da realidade dos hospitais.  E você 

passa a ter uma participação importante e passa a integrar os vários ambientes como, 

por exemplo, a UTI, maternidade, pronto atendimento etc. E sempre que tem um evento 

é normal chamarem você porque sabem que é professor e está mais atualizado, então 
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você passa a ter uma função no hospital de multiuso e eu penso que a docência é um 

trunfo nas nossas mãos, porque podemos atuar em várias áreas do hospital. 

 

H: O que é ensinar para você? 

 

S: Ensinar é transmitir o seu conhecimento e levar em conta o que o aluno quer 

realmente. Identificar o aluno está precisando. Não adianta você preparar uma aula 

sobre uma técnica e achar que ela está pronta, acabada. Ensinar para mim, também é 

de momento, você se prepara para a aula mas quando chegar lá você se depara com 

dificuldades dos alunos...então eu paro tudo e identifico a necessidade do grupo e dou 

a aula de outra coisa...eu acho que isso é ensinar. Não é algo quadradinho que eu falo 

isso o aluno pensa aquilo e está dada a aula. Tem que ter maleabilidade, e eu procuro 

fazer isso todos os dias. Se eu chego na sala para dar aulas sobre curativo e um aluno 

me pergunta sobre a lavagem das mãos e sobre as anotações...então faço diferente 

mudo tudo o que havia programado, sento com eles e fazemos a aula porque 

identifiquei o eles queriam aí torna-se produtivo. Ensinar é isso é levar em conta a 

necessidade do aluno e você suprir essa necessidade.  

 

H: E aprender? 

 

S: Aprender...você está absorvendo conhecimento o tempo todo, e, aquilo que é 

importante você retem. Então o aprendizado é constante, ocorro o tempo todo, 

principalmente para o professor, porque se você está no campo de estágio você pode 

se deparar com coisas diferentes, características diferentes de um paciente e então tem 

que buscar informações para dar conta daquela realidade, às vezes de um 

comportamento, daquela característica diferente ou até mesmo uma técnica diferente 

que talvez eu não tenha entendido e preciso procurar as informações para aprender. O 

aprender se dá 24 horas por dia.   

 

H: Quando está em sala de aula, que valores você defende enquanto professora? 
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S: O que mais eu procuro focar em sala de aula e em campo de estágio é a ética, a 

ética profissional na nossa área é fundamental, ter caráter, ter uma postura descente 

um marketing pessoal... que a pessoa preserve isso e é essa postura que procuro ter 

em sala para que eu possa ser o exemplo. O professor tem que ser exemplo, porque 

não adianta pregar uma coisa e fazer outra...não adianta eu pregar o sermão da 

montanha e segui-lo. Os alunos se espelham muito na gente, e eles me 

falam...professora quando eu me formar quero ser uma professora como você. E é essa 

a referência que eu procuro ter e então vejo que estou no caminho certo. Eu acho a 

ética, porque no estágio e, principalmente aí, eu chamo a atenção para a ética, para a 

postura profissional. Eles têm que adequar o comportamento à postura profissional. O 

que eu vejo de mais sério na enfermagem, na nossa classe,  e que precisa de atenção 

é a ética, essa é uma questão muito importante e eu não vejo tanto problema com as 

técnicas mas, sim com o comportamento, com  problemas comportamentais e éticos. 

Nas seleções para contratações eu percebo essas deficiências e isso é muito difícil lidar 

e eu prefiro trabalhar com um funcionário que não sabe a técnica do que um que tem 

problema comportamental. 

 

H: Qual é o papel do Professor na sua concepção de Educação? 

 

S: É construir pilares. Você constrói, você dá a base e o resto ele tem ir a busca, 

procuramos dar o essencial, aquilo que ele não pode sair sem saber, mas ele é que 

constrói, nós damos a orientação e nós ajudamos a construir a base o resto ele tem que 

fazer. O professor é um mediador do processo ensino-aprendizagem. 

 

H: Cite três características do trabalho docente que considera fundamental para exercer 

a profissão. 

 

S: Primeiro a aptidão, a vocação para aquilo....se ele não tiver essa aptidão não dá 

certo. A receita de bolo não funciona, o bolo desanda, ele tem que ter aptidão, tem que 

gostar tem que ter amor e tem que dar prazer e se reconheça na profissão e sinta que 

tem um valor importante para ele, não fazer por fazer ou ter essa profissão como um 
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bico ou como alguma coisa extra ou um serviço extra. Segundo, a responsabilidade em 

ensinar porque toda vez que formamos alunos e temos que ter claro que um dia ele 

poderá cuidar de nós. Eu tenho que levar o ensinar com responsabilidade e eu não 

posso ir para a sala de aula e achar que posso dar um jeitinho hoje, vou dar uma 

enroladinha e vou levar de qualquer maneira. Na verdade temos que ter compromisso 

com aquilo que assumimos, é ter responsabilidade é avaliar com honestidade o seu 

trabalho e o desenvolvimento do aluno. Então é compromisso, responsabilidade e 

aptidão. 

 

H: Como você, professora e enfermeira, define o cuidar do outro. 

 

S: Eu penso assim...se ensino de uma forma clara se eu consigo passar os conteúdos 

de forma clara e ele consegue aplicar aquele conhecimento então é nota 10, então ele 

não terá dificuldade em entender o porque daquele cuidado ele faz com qualidade. Se o 

aluno não entende porque ele tem que fazer determinado cuidado o aluno fará 

mecanicamente, ele vai reproduzir aquilo que viu e ele não vai fazer de acordo com 

uma técnica por ele não entendeu o motivo de fazer daquela forma. O aluno que 

entende a parte teórica ele não faz errado. Ele evita fazer errado porque ele reconhece 

o prejuízo que pode causar ao paciente. Então eu percebo que o conhecimento aliado 

ao cuidar é qualidade na assistência sempre. Então eu poso formar um aluno em que 

eu falo, vem cá olha como eu faço e você faça igual, ele olha e ele reproduz. Como eu 

posso mudar a abordagem e dizer...vem cá eu vou fazer e você vai me acompanhar e 

eu vou te explicar porque é desse jeito e não de outro. Então são duas formas de 

ensinar um aluno e é aí que vem a qualidade como conseqüência no processo. Então 

se o ensino está linkado nesse processo em que o aluno aprenda de fato a técnica em 

todos os seus sentidos eu tenho a qualidade na assistência. 

 

H: Fale um pouco da sua trajetória na docência. 

 

S: Eu comecei na docência a 4 anos e assim que eu me formei, como conhecia 

bastante pessoas do meio, comecei por indicações de colegas. E eu sempre fui 
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professora de teoria e gosto mais dessa parte do que a parte prática e percebo que 

gosto mais de preparar o aluno para depois encaminhá-los para os estágios. Gosto 

mais da sala de aula com as teorias do que ir para campo de estágio, porque nos 

estágios eu tenho que tirar dúvidas, corrigir e sanar deficiências da parte teórica. E eu 

trabalho em duas escolas muito diferentes...isso foi muito interessante na minha vida 

profissional.  Em uma, o aluno tem mais condições financeiras, situada em uma região 

com padrão social melhor e recebo esse aluno com mais facilidade para pensar porque 

vem de um ensino médio melhor, alunos que não vêem direto do trabalho então o 

desenrolar das disciplinas é muito fácil porque o aluno assimila mais fácil, portanto, 

tenho alunos com menos dificuldade. A outra escola, é totalmente oposta, é uma região 

de periferia e as pessoas têm um nível social mais baixo, menos condições financeiras 

e, geralmente, trabalham para pagar o estudo. São pessoas que chegam muito 

cansadas para a aula e, então a aula não pode ser cansativa, tem que ser uma coisa 

que desperte o interesse no aluno e, eu percebi que nessa outra escola eu evoluí muito 

mais o que estar em sala, o que é ser professor do que na outra. Na outra é mais o 

arroz com feijão e nessa segunda escola não, e eu tive que buscar maneiras de levar 

esse aluno à aprender. Às vezes você fala de uma forma e de outra, uma, duas, três, 

quatro até ele assimilar o conteúdo, então tem que ser criativo e colocar o assunto de 

varias formas diferentes, muitas vezes você tem que mudar a dinâmica da aula 

totalmente, fazendo círculos de discussões, de debates ou colocar os alunos 

trabalhando junto com você em sala de aula e isso tem acarretado um grande 

desenvolvimento criativo em sala de aula por esses motivos. Isso foi possível por que 

percebi o andar da carruagem nesse período, percebi que são totalmente opostas e 

tem coisas que eu consigo em uma e na outra (região de periferia) eu superei as 

minhas próprias expectativas. Se você quer ser docente tem que ter jogo de cintura o 

tempo todo, ter percepção da turma, se está indo bem ou não e fazer essa coisa de 

tornar a aula interessante 
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ENTREVISTA 5 (P5) 

 

 

H: Queria saber quais foram os motivos que te levaram a ser professora, além de ser 

enfermeira. 

 

C: Primeiro a oportunidade de �ter� que continuar estudando para compor as aulas, um 

professor deve estar constantemente nesse ambiente, assim, estudando sempre, 

sempre sem parar e em segundo, a questão financeira preciso trabalhar e as aulas 

acabam sendo minha fonte de renda principal. Hoje eu só dou aula. Considero que o 

enfermeiro é um professor nato. 

 

H: O que fica mais evidente em você, é o ser enfermeira ou ser professora? 

 

C: Professora, até pelo tempo em que exerço a profissão tenho uma visão mais 

docente que assistencial, e com certeza me sinto mais reconhecida e realizada como 

professora. É diferente trabalhar aqui na escola, aqui me sinto realizada tenho uma 

interação boa com os alunos e eles gostam de mim e das minhas aulas. 

 

H: Como você se define atuando na sala de aula, enquanto professora? 

 

C: Como uma profissional séria, dedicada, sempre em busca de solucionar as duvidas 

dos alunos, mas também um pouco decepcionada com alguns comportamentos dos 

alunos e vejo minhas expectativas também frustradas da própria condição do professor 

e de como a profissão está desvalorizada, mas eu gosto do que faço. 

 

H: Na área da enfermagem, você deve ter muitos amigos também enfermeiros. Como 

eles vêem você, além de enfermeira também professora? 

 

C: Quando sabem que sou professora muitas pessoas me vêem como um exemplo, 

pois sempre sou elogiada pela metodologia que uso, pelo modo como abordo a classe. 
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Procuro sempre estar ao lado do aluno tentando solucionar seus problemas e 

dificuldades. Outra coisa importante e vejo como principal é como me comporto diante 

das situações, meu comportamento enquanto docente é diferente de um enfermeiro 

não docente, me vejo até mais educada e refinada que os outros e isso eles (outro 

enfermeiros) percebem. 

 

H: O que representa ensinar para você? 

 

C: Ensinar, pergunta difícil, alem de possibilitar os outros de verem o mundo de um jeito 

diferente, nos oferece uma sensação de reconhecimento indescritível. As pessoas te 

respeitam e sabem que você tem algo mais, sempre tem uma resposta para alguma 

pergunta, sempre tem o que dizer ao outro. E vejo que ensinar é abrir a cortina para o 

outro, mostrar coisas diferentes para o aluno. 

 

H: E o aprender onde fica nesse contexto? 

 

C: Aprender também torna-se especial, pois a cada aprendizado novo, podemos aspirar 

novas possibilidades de escolha, de opinião, de função. Eu aprendo muito com o aluno 

e quando me refiro a escolhas ou mudanças de opinião sobre determinada coisa estou 

falando deles, dos alunos com que convivo e sempre reforço que aprender significa 

estar vivo. 

 

H: Quando está em sala de aula, que valores você defende enquanto professora? 

 

C: Dentre muitos, ressalto a responsabilidade, pois independente da profissão, aqueles  

que iniciam uma atividade, um curso, tem um objetivo que só será alcançado usando de 

responsabilidade. Penso que esse valor é inerente ao ser humano em qualquer fase da 

vida. É isso responsabilidade. 

 

H: Qual o papel do professor na sua concepção de educação? 
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C: O professor é aquele que norteia, direciona, se faz exemplo não com discurso, mas 

com atitudes. O professor tem sempre a possibilidade de mostrar duas opções ao aluno, 

o que é certo e o que é errado, cabendo a ele aluno decidir qual caminho escolher. Por 

que na enfermagem nem sempre a teoria condiz com a prática e é nesse momento que 

você coloca as realidades para que esse aluno decida. Esse é o papel do professor não 

camuflar uma realidade que no hospital será diferente. O professor tem o dever de 

direcionar o aluno, o professor é condutor do aluno.  

 

H: Como você define o papel de um educador. 

 

C: O Educador não passa só conhecimento de anatomia, de fisiopatologia, das 

disciplinas de um modo geral, creio que o educador tem um papel  muito mais complexo, 

pois deve passar aos demais valores de vida,de caráter. O quero dizer é que você 

educa ensinando o científico mas também estabelece com o aluno uma ligação de 

pessoa para pessoa e é nesse momento que os valores como respeito, compromisso 

assumido, tolerância entre muitas outras coisas entram no jogo também. 

 

H: Cite três características do trabalho docente que considera fundamental para exercer 

a profissão. 

 

C: Paciência para entender que cada um tem seu tempo e jeito de aprender; motivação 

para os alunos seguirem sempre em frente, fazer da aula uma atividade que não seja 

maçante, mas que ele aluno sinta vontade de estar ali, apesar de ser muito difícil 

conseguir isso. E, por último, responsabilidade para entender que todos esperam muito 

de você, como pessoa e profissional. 

 

H: Enquanto professor/a enfermeio/a como define o cuidadar do outro. 

 

C: Penso que tanto o cuidar ação, procedimento, quanto o ensinar, orientar são 

importantíssimos ao ser professor-enfermeiro e que as duas situações se convergem 

involuntariamente.  
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H: Pode explicar melhor? 

 

C: O cuidado de enfermagem, por exemplo, um curativo é um procedimento que tenho 

que respeitar o outro que está ali recebendo meu cuidado de profissional, de enfermeira 

e o cuidado de ensinar é orientar da melhor maneira possível para que na hora da ação, 

do cuidado de enfermagem, ele (aluno) não deixe de ser cuidadoso também com o 

outro. O cuidado de ensinar está relacionado com o cuidado que o técnico tem que ter 

depois no campo de atuação. 

 

H: Fale um pouco do seu trabalho como professor/a para o ensino técnico. 

 

C: Bom, já atuo na docência há 5 anos e desde então percebo uma série de 

características que igualam os alunos independente do nível de estudo. Mesmo assim 

procuro adaptar minha metodologia obedecendo o ritmo de cada turma e aluno. Nesse 

tempo percebi também que é indispensável ao docente o estudo continuo para não 

perder o foco no futuro. Tive a surpreendente oportunidade de cursar a licenciatura em 

enfermagem e ver que apesar do uso de uma linguagem totalmente diferente, as 

disciplinas também enfocam o cuidado, porém com uma clientela nova, o aluno. 

Futuramente pretendo me aprofundar na docência através de mestrado e doutorado 

para alcançar a graduação e assim continuar experimentando novas sensações. 
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ENTREVISTA 6 (P6) 

 

 

H: Quais foram os motivos que o/a levaram a ser professor, alem de ser enfermeiro/a? 

 

D: Vontade de ensinar o que eu sabia. 

 

H:O que tende mais em você o enfermeiro/a ou o professor/a? O que te realiza mais? 

Justifique. 

 

D: Ser Professor, porque eu consigo passar idéias para um maior número de pessoas e 

isso tem muito peso para mim. 

 

H: Mas, ser Professor te realiza mais do que ser enfermeira? Mas por que? 

 

D: Ser Professa me realiza mais, porque dá uma satisfação muito grande quando você 

ensina e mais à frente você vê ele (aluno) praticando as coisas que você ensinou de 

uma maneira boa evidentemente, porque também pode te deixar triste. E ainda, quando 

o aluno te diz assim: �Isso aqui aprendi com você,  vejo que dá certo...é assim mesmo 

que faz�...é nesse momento então que me realizo, muito mais como Professora. 

 

H: Como se define atuando em sala de aula? 

 

D: Eu me percebo mais importante, parece que eu fico possuída (risos) é alguma coisa 

assim. É engraçado...eu ensino na sala de aula e hoje também trabalho num serviço 

(aqui refere-se serviço de enfermeira) e eu quando falo me percebo com a mesma fala 

da sala de aula e eu tento mudar imediatamente, porque a postura da enfermeira tem 

que ser diferente da postura da professora. 

 

H: Em que medida? 
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D: É difícil! Porque... na medida em que a prática te permite. O professor ele 

tem...tem...a mesma...ele tem a missão de diminuir a diferença da teoria com a prática. 

Ele tem essa missão. Quando, no nosso caso, quando somos professores práticos. À 

medida que o ambiente permite você expõe...a teoria e aplica e...embasa o que você 

está fazendo e quando não, vem aquele sentimento de frustração e às vezes até 

mesmo de vergonha. Diz- Puxa...ensino tão bacana na sala de aula e aqui (prática) eu 

mesma não estou conseguindo praticar. 

 

H: Você já chegou a dar aulas e atuar, no mesmo tempo, como enfermeira. 

 

D: Como hoje. 

 

H: Sim, você está nos dois lados. Quando os enfermeiros sabem que você é professora, 

como eles te vêem? 

 

D: Ah!!! Mito!!! Mito...ficam receosos de fazer coisas perto de mim. Tem medo de 

aspirar medicação perto de mim porque acham que eu vou reparar, às vezes, eles tem 

20 anos de profissão e ficam assim...parece até que se escondem para fazer alguma 

coisa e, se percebem que estou olhando...por exemplo: estão sem luvas fazendo uma 

medicação, aí dizem se justificando � É porque a luva me atrapalha, é porque a luva é 

grande e minha mão pequena...justificando sempre. 

 

H: Mas isso acontece por conta de saberem que você é Professora? 

 

D: É, parece assim...a Professora para eles é algo a ser, por mais que, às vezes, eu 

vejo desrespeito na sala de aula, uma pessoa a ser muito respeitada. A enfermeira da 

prática que não é professora em sala de aula é assim...é a professora �mais lá em casa, 

ela é das nossa� (risos)...A D. não... ela é cheia de teoria. Então lá no serviço eles não 

me conhecem trabalhando, por sou nova, mas, eles dizem assim, - aquela lá é muito 

chata e eu não de trabalhar com ela, ela é muito cheia de coisinha. 
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H: O que significa ensinar para você?  

 

D: Ensinar é assim...não é difícil é pensar de várias e várias formas de passar aquela 

mensagem até que você perceba nos olhos, no coração e na atitude que você causou 

alguma modificação. Então, às vezes, você tem que contar uma história de vários e 

vários ângulos. Ensinar é isso. Um exemplo: eu ensino sonda de várias maneiras para 

várias inteligências, às vezes...eu não consigo ensinar...também tem essa limitação ou, 

às vezes, é minha ou, às vezes, é do aprendiz. Vão pensar sempre que é nossa e não 

do aprendiz.   

 

H: O que significa aprender? 

 

D: Aprender é quando ele, aluno, atinge o objetivo daquele momento, daquela lição, 

daquele episódio que se propôs, é quando ele consegue contar a história pra mim da 

mesma forma como foi passada e, às vezes, até acrescentando, modificando mas, com 

o mesmo objetivo, aí eu digo...isto ele aprendeu. E eu percebo que o aluno não justifica, 

não inventa exemplo, ele conta realmente como deve ser, ele tem lisura no que fala, aí 

eu digo...então ele aprendeu mesmo. Tem que ter retorno. 

 

H: Que valores você, enquanto professor/a, defende quando está atuando em sala de 

aula? Destaque e justifique sua escolha. 

 

D: Autenticidade. Cordialidade. Educação. Eu acho que, se você é autêntica, você tem 

educação e você vai saber a medida certa de interferir, de falar, do tom adequado. É a 

verdade sem ofender, a verdade na hora certa, a verdade não sua mas a verdade de 

um contexto...então, você deve ter coerência...basicamente eu acho que tem que ser 

verdadeiro, tem que ser responsável. 

 

H: Qual o papel do professor na sua concepção de educação? 
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D: O Professor é a referência em vários aspectos da vida, da criança é fundamental, é 

muito, muito, muito importante e eu sinto o meu papel, a minha categoria (refere-se ao 

professor) é uma referência. Às vezes, sinto que nós não trabalhamos ou não fazemos 

jus em sermos a referência que somos, estudamos pouco, não inovamos, não 

criamos...é...parece que a educação e o nosso papel seria um sacerdócio, porque é 

assim que as pessoas nos vêem. Você não pode errar, não pode se soltar, ser você 

mesma porque é sempre professor. E depende também, de como você abraça tudo 

isso, tua profissão, para mim professor é profissão não é um bico é profissão. Lá dentro 

o papel de professor está mais forte que o papel da enfermeira. Muitos sentem isso em 

mim, onde eu trabalho como enfermeira eles sentem, apesar de não ter dito nada e 

nem me apresentado como professora, eles percebem no meu modo de falar porque 

acham que falo diferente. No momento em que percebem isso te procuram porque 

acreditam que você dá o norte, dá o tom é a referência. Eu sinto um peso muito grande 

na minha prática, por conta de ser professora e, também na minha vida de modo geral, 

o porteiro do meu prédio me reconhece como �a professora�, portanto, acredito que seja 

o peso que dou à minha profissão de Professora. 

 

H: Como você define o papel de um educador. O educador é diferente do Professor? 

 

D: Educador é mais porque causa mudança comportamental no outro. Ele aborda, 

interfere de maneira ampla, atinge, às vezes, até objetivos disciplinares. Por exemplo, 

através de um assunto pequeno, quando você é comprometido com o processo de 

educar, você aborda um assunto de várias faces, de várias formas e de maneira 

delicada vai tecendo tão delicadamente que quando vê o assunto era tão pequeno mas 

você conseguiu mudar uma série de coisas. Tive uma experiência nesse sentido que 

ilustra bem isso. Fiz um trabalho em uma comunidade leiga para ensinar o auto-cuidado 

com insulina, então, era só chegar lá e dizer para eles onde tinha que aplicar insulina o 

local correto, porque sim, porque não e as noções de higiene, era uma situação bem 

técnica. Quando cheguei nesse local eu comecei a falar sobre higiene, cuidado, 

alimentação e comecei a interferir tanto, tanto que virou uma roda e depois comecei a 

ser procurada e o ambulatório cresceu imensamente. Nesse momento percebi que fui 
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mais do que meramente enfermeira, que fui para ensinar algo, mas que estava 

desenvolvendo um processo educacional com a comunidade. Eu não esperava aquilo. 

Eu tinha uma necessidade da comunidade a ser trabalhada e eu precisava ensinar algo, 

mas, se não ensinasse outras coisas eu não atingiria meu objetivo e isso acabou 

transformando uma comunidade pequena...eram 20 pessoas, que para mim eram 

muitos e eles começaram a aderir ao tratamento, modificar hábitos alimentares e nisso 

puxei a nutrição para junto e eles perceberam que era acessível e por aí foi...foi muito 

lindo o trabalho. 

 

H: Na sala de aula esse trabalho é possível? 

 

D: Na sala de aula que nós estamos hoje precisa ter muito empenho do aluno, precisa 

ter o comprometimento do aluno para que ele possa enxergar essa possibilidade e nos 

procurar. Ele no meio de 100 é só mais um. Eu não consigo destacar alguém e fazer 

um trabalho desse. Tento através das histórias e de aumentar os contos para tentar 

chamar a atenção, na verdade o aluno quando entra no 1º semestre ele entra tão bruto 

e eu penso �Até o final você estará como todos, o cabelinho mais ajeitado, a roupa mais 

organizada�. Eu acho que isso faz parte do processo mas, não é um professor em uma 

disciplina, é um conjunto. Quando o conjunto começa a ficar quebrado, muito falho, 

muito descomprometido, você sozinha, não faz. Você precisa que a cada semestre e 

que cada professor faça um pedacinho para costurar a colcha porque senão não vai. 

 

H: Cite três características do trabalho docente que considera fundamental para exercer 

a profissão. 

 

D: Construir suas aulas. Ser autor das suas aulas, ou seja, tem que ser autor. Tem que 

revisar as aulas a cada vez que você for abordá-las. Ser  verdadeiro com os alunos, 

não verdadeiro no sentido de se expor, não é nada disso. Verdadeiro com aquilo que 

está falando, acreditar naquilo que você está passando e que aquilo é da melhor e é da 

melhor forma. Compromisso com o que fala. Estudar, estudar e estudar. 
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H: Como você define o cuidado com o outro tanto como enfermeira e também como 

professora? 

 

D: É se importar verdadeiramente pelo desejo do outro. É necessidade humana básica 

afetada do paciente, enquanto enfermeira, porque para mim é verdadeiramente a 

necessidade dele, é o desejo dele. Se for uma dor e ele quer se livrar daquela dor eu 

vou me interessar profundamente para aquilo e vou fazer de tudo o que for possível 

para tirar aquela dor...tudo, tudo...falar com o médico, ligar para o médico, enfim, me 

virar para conseguir aquilo. No caso do aluno, o desejo dele é aprender? Ele não está 

conseguindo? Eu vou tentar uma, duas, três, mil formas até que ele consiga aprender 

aquilo que demonstrou interesse, ou seja, que deseja aprender. Para mim fica mais fácil 

quando esses desejos são claros, são sinceros, aí fica fácil. Eu tento fazer o máximo de 

mim para aquilo que a pessoa está necessitando, o que ela está manifestando de 

vontade, é isso que faço.    

 

H: Fale um pouco do seu trabalho como professora para o ensino técnico. 

 

D: Os alunos não têm noção do que é ser técnico. Não têm noção. O técnico em 

enfermagem é diferente...para a carreira mesmo deles...eles não têm o entendimento, 

por exemplo, que um técnico mecânico ou da indústria tem. Quando começo as aulas 

com eles eu digo assim: Você vai ser um técnico e você vai trabalhar com um paciente 

grave. Você tem noção do que é isso? Eles dizem que tem. Aí eu começo a mostrar 

para eles um paciente grave e falo: você tem um paciente com tubo. Você tem que 

conhecer o tubo, que esse tubo é medido em centímetros, que tem medidas em french, 

que tem um balanço, que tem um calibre e pode causar estas e estas situações. O 

aluno: mas agente precisa saber sobre isso? Essa é a primeira pergunta que fazem. Eu 

digo sim porque você é o técnico. Aí recorro a exemplos. Um técnico da Eletropaulo, 

tem um painel de energia, de alta tensão e vários processos que ele (técnico da 

Eletropaulo) tem que dar conta porque todas as casas, residências estão dependendo 

dessa distribuição de energia. Se cair um painel esse técnico tem que saber todos os 

protocolos, e ele vai até no escuro porque conhece aquilo como ninguém, ele conhece 
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mais que um engenheiro. Pois é assim que vocês deveriam pensar em ser. Mas o 

técnico em enfermagem está muito banalizado porque próximo ao técnico está o 

auxiliar. A maior dificuldade nossa, na enfermagem, é essa segmentação que fizeram 

com na enfermagem. Porque os papéis se misturam e nós não temos a diferenciação 

nítida dos papéis, até por um interesse capital, por puro interesse capital. Se nós 

estamos falando que o maior bem que nós cuidamos é a saúde do outro e o melhor 

técnico formado é o técnico em enfermagem porque relega-se o maior bem aos menos 

formados que é o auxiliar? Se a Eletropaulo tem o cuidado de preparar extremamente o 

técnico dela, porque não poderemos ter um técnico, técnico que eu digo é num sentido 

profissional, ou, o técnico nível médio ter um processo de carreira? Então a 

segmentação de interesse capital é o que prejudica. 

 

H: Daí o Professor na sala de aula não consegue? 

 

D: Muitos confundem diferenciar o papel do enfermeiro. Porque, assim o COREN abre 

uma �lacuna� e diz que você, enquanto enfermeiro é o responsável ao fazer ou 

supervisionar e que o técnico pode fazer tudo o que você �enfermeiro� faz, com tanto 

que você (enfermeiro) supervisione. Só que o COREN não deixa isso muito claro, 

supervisionar de onde...se da cadeira...se é em cima corpo-a-corpo. Agora, se você 

está em cima não precisa supervisionar, você mesmo faz. Se da sua cadeira, então 

está distante e à distância não pode supervisionar, o COREN não deixa claro isso. 

Então o interesse capital se apega nessas brechas ou essas brechas foram construídas 

para isso, para mascarar salários, pagar menos para os profissionais etc. Então o 

auxiliar que é auxiliar ou o técnico se sente enfermeiro porque ele faz tudo o que o 

enfermeiro faz...mas se você perguntar porque faz...isso ele não sabe. 
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ENTREVISTA 7 (P7) 

 

 

H: Quais os motivos que te levaram a ser professor, além de ser enfermeiro? 

 

F: Tinha muita vontade em lecionar. Achava que o salário era bom e, além disso teria 

os fins de semana livres. Achava também que seria mais fácil do que trabalhar em um 

hospital. Antes de lecionar trabalhei durante um tempo em uma ILPÌ ( Instituição de 

Longa Permanência para Idosos) e estava descontente com o local, pois acho que a 

prática é muito diferente da teoria, lecionando eu poderia ensinar o que eu acho correto 

na profissão , não sairia do meu ramo e ganharia bem. Hoje sei que ser professor é 

muito difícil, o salário não é bom e o que eu achava que seria fácil (cumprir minhas 

horas de trabalho e depois ir pra casa descansar) hoje vejo que não é bem assim. 

 

H: O tende mais em você o enfermeiro (a) ou o professor (a)? O que te realiza mais? 

Justifique. 

 

F: Acredito que ser professor, pois mesmo com um salário menor que do hospital o 

ambiente de trabalho é melhor. Pelo menos nas duas escolas que leciono. Já trabalhei 

durante um tempo em hospital também, mas não me identifiquei muito com o local e 

voltei a lecionar. Acredito que lecionando consigo ensinar o que é o correto na 

enfermagem diferentemente do hospital onde as pessoas (algumas) fazem as coisas 

�de qualquer jeito o do jeito que dá menos trabalho�. Não suporto esse tipo de coisa. 

 

H: Como você se define atuando em sala de aula? 

 

F: Acredito que sou uma boa professora. Sou exigente, pois acredito que pessoas que 

vão lidar com a vida de outras pessoas tem que ser competentes. Reprovo quando o 

aluno não demonstrou conhecimento. Apesar disso, nunca nesses quatro anos 

reclamaram do meu jeito. Digo à eles que se um dia eu chegar no hospital e der de cara 

com eles quero ficar tranqüila por saber que aquela pessoa é competente para cuidar 
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de mim. E acho que essa minha forma de agir foi que me deu o cargo de Coordenadora 

local do Tec saúde no Colégio Tableau. 

 

H: Como você percebe que seus colegas enfermeiros te vêem enquanto professor?  

F: Acredito que acham que sou uma boa professora também. Sempre tiram dúvidas 

comigo de como fiz, que material utilizei pra ministrar determinado conteúdo e às vezes 

do próprio conteúdo e acho que se não confiassem em mim e no meu trabalho não 

teriam esse tipo de atitude.  

 

H: E no Hospital como te vêem como Professora. 

 

F: Ah, no tempo em que estava no Hospital todos vinham tirar dúvidas, queriam que eu 

desse aula sobre o que não sabiam e era uma situação que às vezes pesava por que 

não tinha o direito de errar, porque  Professor tem que acertar sempre. 

 

H: O que significa ensinar para você? 

 

F: Ensinar na minha concepção é passar determinado conteúdo que se tem domínio 

para uma pessoa que não sabe tanto assim, ou às vezes até sabe ou tem experiência 

com determinado assunto. O que não podemos esquecer é que o educando não é um 

ser que não sabe de nada. A experiência que o educando tem com determinado 

assunto, ou o conhecimento, mesmo que pouco que ele tenha, deve ser sempre levado 

em consideração. Utilizando uma experiência ou um pensamento que seja do educando 

sempre podemos enriquecer nossa aula. Muitas vezes aparecem outros exemplos ou 

experiências semelhantes de outros educando. Muitas vezes aprendemos com nossos 

alunos. É uma troca de experiências. 

 

H: O que significa aprender? 

 

F: Adquirir conhecimentos novos de um assunto que você não tem tanto domínio ou de 

fato não conhece. Aprendemos muito com a troca de experiências. Por exemplo, no 
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curso de docência, boa parte dos alunos eram professores. Aprendemos muitas coisas 

novas, mas também trocamos experiências entre nós alunos e professores e acho que 

todo mundo aprendeu e ensinou um pouco. 

 

H: Que valores, você enquanto professor defende quando está atuando em sala de aula? 

Destaque e justifique sua escolha. 

 

F: Honestidade, Competência, bom relacionamento interpessoal e postura. Honestidade: 

Fundamental em qualquer profissão, mas acho que na área de saúde tem um grande 

peso. O aluno pra mim tem que ser honesto pra dizer, por exemplo: não entendi, não 

sei fazer. Imagina um profissional que não sabe fazer determinado procedimento e faz 

�mesmo assim� porque não foi honesto o suficiente quando perguntado se sabia fazer e 

agrava o quadro do paciente. Honestidade também em relação a valores/moral para 

que não ocorra como algum tempo atrás que o auxiliar de enfermagem tinha �acordos� 

com funerária e matava os pacientes para ganhar a dinheiro das funerárias. 

Competência: O aluno está na escola para aprender e deve ser cobrado em relação ao 

saber. É claro que ninguém sabe tudo, mas coisas básicas o aluno tem que sair da 

escola sabendo como fazer e como proceder em determinada situação. Bom 

relacionamento interpessoal: Quem é da área de saúde tem que ter um bom 

relacionamento interpessoal. Não escolhemos com quem vamos trabalhar e precisamos 

das pessoas que trabalham junto com a gente. Não tem como dar um banho no 

paciente ou fazer qualquer outro procedimento de qualquer jeito só pra ir rápido, pois o 

colega que esta ajudando simplesmente não conversa com o outro, os dois não se 

entendem, não se gostam. Digo sempre pros meus alunos: ninguém precisa se amar 

profundamente, mas o bom relacionamento tem de existir. Quando percebo que um 

aluno tem dificuldades de se relacionar com o grupo sempre chamo pra uma conversa. 

Postura: o aluno tem que ter uma postura ética. Tem que ser profissional. Há alguns 

dias ocorreu um problema na escola, pois alguns alunos riam muito de uma colega da 

sala que tem problemas na fala. Uma inclusive sugeriu pro grupo que tirassem ela 

(aluna com problema) do grupo, pois os professores iriam �tirar nota do grupo� pois 
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ninguém entendia o que a aluna falava. Como pessoas com essa postura vão trabalhar 

com Enfermagem? 

 

H: Qual é o papel do professor na sua concepção de educação? 

 

F: Ensinar os alunos o que deve ser ensinado, mas sempre trabalhar com os alunos a 

questão dos valores, da ética. Esses dias também na escola houve um problema, mas 

daí com o ensino médio em que os alunos levaram uma garrafa de vodka e estavam 

bebendo na hora do intervalo misturado com coca cola para que ninguém percebesse. 

A função do professor nesse caso é só ensinar o português, a matemática? Na minha 

opinião não. Os professores podem aproveitar o ocorrido pra discutir os malefícios do 

álcool, das drogas.... Aí o professor assume o papel de educador, pois aproveita 

situações para inserir discussões importantes também do cotidiano de vida dos alunos. 

 

H: Então, F como você define o papel de um educador? 

 

F: O Educador é o ideal. É um professor que não ensina só o português, a geografia, 

mas ensina questões da vida, da ética, da moral, dos valores. Um professor que atua 

da forma descrita acima (em relação ao álcool na escola), não é só um professor, mas 

sim um educador. 

 

H: Cite três características do trabalho docente que considera fundamental para exercer 

a profissão? 

 

F: Organização, competência, postura. Poderia falar várias, mas essas acho que são as 

mais importantes. 

 

H: Como professor (a) enfermeiro (a) como define o cuidar do outro. 

 

Tratar o outro com respeito e carinho. Ensinar o outro como deve fazer tal coisa, fazer 

por ele quando o mesmo não é capaz. Ouvir as queixas, amenizar o sofrimento. 
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H: E com os alunos, quais são os cuidados que você Enfermeira Professora tem? 

 

F: Trato meus alunos também com carinho e procuro ensinar e passar tudo o que 

precisam saber. Se ensino que precisam ouvir o outro, então eu ouço também o que 

eles tem a dizer e os respeito para que respeitem os pacientes. 

 

H: Fale um pouco do seu trabalho como professor para o ensino técnico. 

 

F: Bem, lecionar para o ensino técnico não é fácil como antes eu achava que era. Exige 

muita organização, tempo para preparo de aulas (quase sempre aos fins de semana � e 

eu achava que só em hospital a gente trabalhava no fim de semana). Para conseguir 

tirar a média de salário de quando trabalhava no hospital tenho que trabalhar em duas 

escolas. Acredito que o profissional que opta pela docência deveria ser melhor 

recompensado. Mas mesmo assim ainda prefiro lecionar. Acho que sou mais feliz assim. 

Tem algumas coisas que não concordo na docência como, por exemplo, o que 

chamamos de trabalho de compensação de faltas. Acho que deveria ser utilizado em 

casos realmente justificáveis, por exemplo, uma doença. Acho que um aluno que falta 

na escola sempre não tem responsabilidade o suficiente para trabalhar em um hospital, 

por exemplo. Imagine um auxiliar de enfermagem faltoso no hospital. Sobrecarrega os 

colegas que com certeza não desenvolverão uma assistência adequada aos pacientes. 

Mas isso é a única coisa que me incomoda mais, além da questão salarial. Meu dia a 

dia é um pouco corrido, pois às vezes no mesmo dia leciono nas duas escolas: uma de 

manhã e uma à tarde. E uma fica em Santo André e outra em São Paulo e tenho menos 

de duas horas para sair de uma e chegar na outra. Quase nunca consigo almoçar 

decentemente. Tenho que fazer lanches rápidos. Mas acho que compensa quando os 

alunos me mandam cartinhas falando que adoraram minhas aulas, ou fazem festa no 

meu último dia de aula e pedem para a diretora que eu volte para ministrar outra 

disciplina. Acho que é isso que realmente gratifica um professor. 


